OD REDAKTORA NACZELNEGO
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję Państwa o umieszczeniu naszego periodyku na, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liście czasopism
punktowanych. W wyniku ewaluacji dotychczas wydanych numerów za publikację artykułu
w naszym piśmie MAZOWSZE Studia Regionalne przyznawane są 2 punkty.
W numerze, przed lekturą którego Państwo jesteście, publikujemy zarówno materiały
opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe
Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4., jak i artykuły przygotowane przez przedstawicieli warszawskiego środowiska akademickiego.
W pierwszej części – Analizy i Studia – prezentujemy siedem artykułów, z których cztery
dotyczą problematyki całego Mazowsza, dwa opisują zjawiska dotykające Warszawę i jej
przedmieścia, a jeden pokazuje wpływ funduszy europejskich na rozwój lokalnych społeczności. Autorzy pierwszego artykułu, Tomasz Komornicki i Piotr Rosik, skupili się na infrastrukturze transportowej, której rozwój może stać się determinantą dla dalszego rozwoju
Mazowsza. Autorzy przeanalizowali m.in. wąskie gardła systemu drogowego oraz zaprezentowali opinie władz samorządowych szczebla powiatowego na temat rozwoju tej infrastruktury. W wyniku przeprowadzonych badań – zauważyli symptomy polaryzacji potrzeb
inwestycyjnych w transporcie województwa mazowieckiego, które koncentrują się zarówno
w obrębie OMW, jak i na terenach najbardziej peryferyjnych.
W kolejnym artykule Dariusz Świątek przeanalizował infrastrukturę komunalną w miastach i wsiach województwa mazowieckiego. Autor, na podstawie analizy danych statystycznych oraz danych uzyskanych w wyniku badania kwestionariuszowego, ustalił, że sieci wodociągowe i elektroenergetyczne mają na Mazowszu wysoki poziom rozbudowy, natomiast
sieci kanalizacyjne i gazowe – wymagają dalszych inwestycji. Z kolei Piotr Rosik skupił się
w swoich badaniach na weryfikacji takich danych, jak środki trwałe, inwestycje oraz przychody
ze sprzedaży przedsiębiorstw województwa mazowieckiego oraz zweryfikował wpływ tych
czynników na ich wzajemne kształtowanie się. Autor potwierdził również tezę, że Warszawa
ma pod tym względem absolutną dominację w regionie. Ponadto na większości obszarów województwa mazowieckiego brak jest siedzib dużych przedsiębiorstw. Odzwierciedleniem ich
lokalizacji jest rozkład średnich wynagrodzeń według powiatów, których wysokość skorelowana jest z wielkością przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie badanych powiatów.
Autorzy kolejnego artykułu, Wojciech Dziemianowicz i Katarzyna Szmigiel-Rawska,
przedstawiają kierunki rozwiązań, które mogą być skutecznym bodźcem dla rozwoju gospodarki na terenie całego województwa. Autorzy proponują, aby wsparcie lokalnego samorządu oprzeć na budowaniu pozytywnego wizerunku samorządu poprzez usprawnienie
systemu zbierania informacji na temat sposobu postrzegania poszczególnych działań władz.
Samorząd lokalny można wspierać także poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy
organizacjami politycznymi sektora publicznego i prywatnego oraz poprzez budowanie narzędzia monitorowania zróżnicowań wewnątrzregionalnych.

Małgorzata Podogrodzka, autorka kolejnego artykułu, skupiła się na badaniu struktury
demograficznej Warszawy. Według niej stolica to miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności, w którym, od początku lat 90. XX wieku, obserwowane są zmiany.
Ich przebieg nie jest taki sam we wszystkich dzielnicach i różni się między sobą natężeniem
oraz kierunkiem. Z kolei Dorota Mantey skupiła się na badaniu podwarszawskiej gminy
Piaseczno, którą, podobnie jak i inne rejony województwa mazowieckiego, zaczynają dotykać
problemy rozwojowe, przejawiające się coraz większą skłonnością młodych mieszkańców do
zmiany miejsca zamieszkania na Warszawę. Gmina Piaseczno jest przykładem jednostki dynamicznie rozwijającej się w cieniu stolicy, która zaczyna dotkliwie odczuwać konsekwencje
tego, nie do końca zaplanowanego, rozwoju. Autorka wskazuje, że tylko współdziałanie władz
lokalnych z mieszkańcami gminy może przynieść rozwiązanie problemu, gdyż zaangażowani w jego rozwikłanie obywatele mogą więcej niż tylko zapisy strategii, przygotowanej przez
ekspertów. Ostatni artykuł w tej części, autorstwa Anety Golby, prezentuje wpływ funduszy
europejskich na rozwój aktywności lokalnych społeczności. Autorka zauważyła, że aktywność
społeczna przejawia się i jest wzmacniana przez organizacje pozarządowe. W artykule omówiła ona m.in. problem współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi
oraz kwestię najważniejszych czynników wpływających na ich działalność.
W części drugiej – Samorząd – publikujemy artykuł autorstwa Sylwii Dudek-Mańkowskiej,
Magdaleny Fuhrmann, Mirosława Grochowskiego i Tomasza Zegara, poświęcony analizie
sektora kreatywnego w Warszawie. Autorzy zauważyli, że sektor ten ma coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Działalność firm
kreatywnych ma także rosnący udział w generowaniu dochodów miast oraz, często, jest też
wyznacznikiem ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej, co z kolei powoduje, że władze miast chętnie tworzą polityki wsparcia dla sektora kreatywnego. Ponadto badacze podjęli w artykule próbę określenia jego wpływu na kształtowanie się przestrzeni publicznych
w Warszawie.
W ostatniej, trzeciej części – Varia – znajdą Państwo wzmianki o dwóch książkach poświęconych problematyce Mazowsza. W pierwszej z nich prezentujemy materiały pokonferencyjne, będące pokłosiem sesji zorganizowanej z okazji 95-lecia nadania praw miejskich
miejscowości Otwock. W drugiej – przedstawiamy pozycję poświęconą historii ochotniczej
straży pożarnej na terenie diecezji płockiej.
Mam nadzieję, że zaprezentowany numer spotka się z Państwa zainteresowaniem,
a umieszczenie pisma MAZOWSZE Studia Regionalne na liście czasopism punktowanych
przyczyni się do większej liczby nadsyłanych artykułów, a tym samym – do zwiększonej częstotliwości wydawania naszego periodyku. Zachęcam zatem Państwa do nadsyłania swoich
prac na adres e-mail: redakcja@mbpr.pl oraz do zapoznania się z podstroną pisma, znajdującą się pod adresem: http://mbpr.pl/misja-pisma.html .
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