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Od Redakcji

Administratio Locorum 11 (3) zawiera 18 opracowań poświęconych tematyce zago
spodarowania, możliwości przekształceń i rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczą one 
w szczególności poprawy struktury obszarowej gospodarstw, tworzenia warunków sprzy
jających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, a także procesowi re
strukturyzacji gruntów rolnych, w tym Skarbu Państwa. Publikację dofinansowano ze 
środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

Jerzy Bański przedstawił w swoim opracowaniu wybrane definicje obszaru wiejskie
go oraz ustalenia dotyczące identyfikacji jego zasięgu przestrzennego. Jednocześnie 
zwrócił uwagę na odrębność strefy podmiejskiej, która w polskiej statystyce jest włącza
na do obszarów wiejskich.

Celem pracy Zbigniewa Brodzińskiego i Moniki Borawskiej było ukazanie poziomu 
zróżnicowania przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz obszarów koncentracji dominujących sektorów gospodar
czych.

Zespół autorów w składzie: Tomasz Kajetan Czarkowski, Konrad Turkowski, Krzysz
tof Kupren, Anna Hakuć-Błażowska, Daniel Żarski, Krzysztof Kozłowski i Dariusz Ku
charczyk zajął się uwarunkowaniami przyrodniczymi, technologicznymi, prawnymi, ad
ministracyjnymi oraz finansowymi rybactwa śródlądowego jako odrębnej branży i jako 
części rolnictwa. Według autorów poznanie tych uwarunkowań powinno przyczynić się 
do sprawniejszego planowania i rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur z zachowa
niem ich specyficznych walorów.

Jan Falkowski i Mieczysław Kluba przedstawili główne formy rolniczego oraz poza
rolniczego zagospodarowania obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomor
skim, jednocześnie wskazując kierunki i tendencje dalszych zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym obszarów wiejskich tego regionu.

Wiesława Gadomska zwróciła w swoim opracowaniu uwagę na rzeczywisty udział 
użytków rolnych w kształtowaniu krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 
z uwzględnieniem ich powierzchniowego zróżnicowania.

Marta Głaz i Mirosław Biczkowski podjęli natomiast próbę identyfikacji czynników 
determinujących kierunek i dynamikę zmian zachodzących w strefie podmiejskiej pol
skich aglomeracji o podobnym potencjale demograficznym (Wrocław, Kraków, Łódź, 
Poznań).

Opracowanie Michała Jasiulewicza wskazuje na możliwości kreowania nowych 
miejsc pracy zarówno w rolnictwie, jak i poza rolnictwem dzięki wielofunkcyjnemu roz
wojowi obszarów wiejskich.

Aleksandra Jezierska-Thole i Jorg Janzen przedstawili wyniki swoich badań dotyczą
cych zmian strukturalnych w wiejskiej strefie przygranicznej Polski i Niemiec, ze szcze
gólnym uwzględnieniem procesów zachodzących w strukturze demograficznej oraz go
spodarce rolnej.

Celem pracy Wioletty Kamińskiej było zaś zbadanie zależności miedzy poziomem 
rozwoju gospodarczego a poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich woje
wództwa świętokrzyskiego.



Filomena Kavoliute opisała najważniejsze cechy struktury przestrzennej rolniczego 
krajobrazu Litwy, wtym system miejscowości i pól, a także najnowsze tendencje zmian 
tego krajobrazu.

Danuta Kołodziejczyk w pracy napisanej w języku angielskim podjęła próbę oceny 
możliwości inwestycyjnych gminy w latach 2007-2010 na podstawie wyników z Banku 
Danych Regionalnych i wskaźników z Ministerstwa Finansów.

Anna Kowalczyk w swoim artykule podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy można 
wykorzystać miarę entropii do określania ilości informacji na potrzeby analiz i planowa
nia przestrzennego obszarów wiejskich.

Jurgita Maciulite, Darijus Veteikis i Simonas Śabanovas w napisanym w języku an
gielskim opracowaniu przedstawili wyniki badań nad zmianami użytkowania ziemi na Li
twie w latach 1990-2010.

Celem pracy Emilii Marks, Iwony Połuchy i Abdalla Omera Elkhatiba było przedsta
wienie wyników badań prowadzonych w wybranych ogrodach wiejskich na terenie po
wiatów giżyckiego i węgorzewskiego. Przedmiotem szczegółowych analiz był sposób 
urządzenia przestrzeni przydomowej. Odrębne zagadnienie stanowiła ocena wpływu za
gospodarowania obiektu na tereny sąsiadujące i wizerunek wsi.

Marcin Mazur określił natomiast zależność pomiędzy poziomem rozwoju społeczno- 
ekonomicznego obszarów wiejskich województwa mazowieckiego a stopniem wykorzy
stania nowoczesnych technologii w rolnictwie tych obszarów.

Tomasz Sałata i Barbara Prus podali przykład zastosowania narzędzi GIS z wykorzysta
niem wskaźników topograficznych, geometryczno-przestrzennej analizy wydzielonych pod
stawowych pól oceny przez zastosowanie technik geoprocessingu do badania uwarunkowań 
rozwoju decydujących o delimitacji obszarów na potrzeby planowania przestrzennego.

Celem zespołu autorów: Dawid Soszyński, Paulina Gadaj, Magdalena Kołodyńska, 
Katarzyna Muda i Agnieszka Szewczyk była próba rozwiązania problemu, jaki stanowi 
właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, a jednocześnie prezentacja sposobu po
stępowania zmierzającego do prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych wsi.

W pracy Ryszarda Walkowiaka i Adama Zydronia przedstawiono analizę czynników 
wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na obszarze gminy Mosina 
w latach 2004-2007 ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i społecz
no-gospodarczych.

Zaprezentowana tematyka niniejszego numeru kwartalnika dotyczy zagospodarowania 
i możliwości przekształceń oraz rozwoju obszarów wiejskich, co potwierdza interdyscy
plinarność gospodarki przestrzennej. Zaproponowane rozwiązania i przedstawione anali
zy mogą znaleźć zastosowanie w działaniach związanych z kształtowaniem oraz prze
kształceniami struktury obszarów wiejskich. Wpisują się one w ogólny nurt badań 
obszarów wiejskich preferowanych m.in. przez FAO i Unię Europejską z uwzględnie
niem naczelnej zasady zrównoważonego rozwoju.
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