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Wstêp

Olsztyn jest miastem położo-
nym w północno-wschodniej części 
Polski. Według podziału fizyczno-
-geograficznego leży w centralnej 
części Pojezierza Olsztyńskiego, 
będącego fragmentem makroregionu 
Pojezierza Mazurskiego, zlokalizo-
wanego po obu stronach górnego 
biegu Łyny1.

Krajobraz Pojezierza Olsztyń-
skiego jest bardzo zróżnicowany 
i cechują go duże deniwelacje terenu 
wynikłe z działalności najmłodszego 
zlodowacenia bałtyckiego. Gene-
ralnie można wyróżnić trzy formy 
geomorfologiczne, są to: moreny 
czołowe, wysoczyzny polodowcowe 
i obszary sandrowe. Cały ten obszar 
posiada duże walory krajobrazowe 
wynikające z tego właśnie ukształ-
towania terenu. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta leżą liczne je-
ziora i obszary leśne. Kształtowa-
nie systemu terenów zieleni strefy 
podmiejskiej Olsztyna determinują 
istniejące kompleksy przyrodniczo-
-krajobrazowe, tworzące pierścień 
okalający miasto. W pracy podjęto 
próbę analizy układu tych terenów, 
które tworzą różnorodne ekosystemy, 
poczynając od przeważających for-
macji leśnych, poprzez użytki zielone 
i roślinność szuwarowo-bagienną, 
skoncentrowaną wokół licznych 
jezior, a kończąc na terenach ogród-
ków działkowych.

W pracy skupiono się na pro-
blematyce niekontrolowanych prze-
kształceń na granicy miasto – wieś. 
W świetle istniejących uwarunkowań 
przyrodniczych odniesiono się do 
problemu wykorzystania struktur 
osadniczych w rozwoju miasta. Do-
konano oceny współczesnych kierun-
ków rozwoju, zawartych w pracach 
planistycznych i strategicznych Olsz-
tyna i gmin sąsiednich. W efekcie 
przeprowadzonych analiz wskazano 
na pewne luki w systemie zieleni wy-
stępujące w południowo-wschodniej 
części strefy podmiejskiej Olsztyna. 
Związane są one z zagrożeniami ze 
strony rozwijającej się zabudowy 
mieszkaniowej. W zielony pierścień 
tworzący otulinę miasta coraz czę-
ściej wtapia się zabudowa mieszka-
niowa stref podmiejskich.

Warunki przyrodniczo-
-hydrologiczne regionu

Obszar Pojezierza Olsztyńskie-
go wyróżnia się bogactwem zbioro-
wisk roślinności wodnej obszarów 
jezior i rzek oraz zróżnicowaną szatą 
leśną. W strukturze siedlisk leśnych 
województwa warmińsko-mazur-
skiego przeważają bory mieszane 
(35,9%) i bory (26,6%), zaś lasy mie-
szane wynoszą 18,0%, lasy – 15,7%, 
lasy łęgowe – 0,5%, olsy – 3,3%. Na 
terenie Olsztyna przeważają siedliska 
grądowe. Doliny rzeczne Łyny i Wa-
dąga oraz nisko położone tereny nad 
jeziorami to siedliska łęgów olszo-

U
w

ar
un

ko
w

an
ia

 i 
ki

er
un

ki
 

pr
ze

ks
zt

a³
ce

ñ 
str

ef
y 

po
dm

ie
jsk

ie
j O

lsz
ty

na
 

Kr
zy

sz
to

f M
³y

na
rc

zy
k,

 W
an

da
 £a

gu
na

,
M

a³
go

rz
at

a 
Ka

de
lsk

a,
 W

ie
s³a

w
a 

G
ad

om
sk

a

Conditions and 
Directions of 
Transformation 
Area of Suburban 
Olsztyn 

Korytarz ekologiczny rzeki Łyny

Ecological Corridor of  river Łyny



19

wych i jesionowo-olszowych, wynie-
sienia morenowe borów mieszanych, 
zaś międzymorenowe zagłębienia 
opanowały zbiorowiska roślinności 
szuwarowej. Naturalne zbiorowiska 
koncentrują się na obszarach leśnych 
miasta2. Obszar Pojezierza Olsztyń-
skiego charakteryzuje wysoki stopień 
lesistości (ponad 30%). Lasy komu-
nalne stanowią uzupełnienie systemu 
zieleni miejskiej o charakterze wy-
poczynkowym. Pełnią one również 
wokół miasta funkcję ochronną od 
wiatrów i oczyszczają powietrze. 

Szczególną wartość ekolo-
giczną i zdrowotną ma Las Miejski 
o powierzchni 1054,7 ha, otaczający 
miasto od północy. Jest obiektem uni-
kalnym ze względu na stare drzewo-
stany i duże walory krajobrazowe3. 
Olsztyński Las Miejski położony jest 
częściowo w granicach administra-
cyjnych miasta, co jest wyjątkiem na 
skalę Polski. Na jego terenie zlokali-
zowane są dwa rezerwaty torfowi-
skowe: rezerwat torfowiska niskiego 

„Mszar”, utworzony w 1953 roku 
(4,4ha) oraz rezerwat „Redykajny”, 
utworzony w 1949 roku (10,4 ha), 
w których występuje wiele gatun-
ków roślin charakterystycznych dla 
Pojezierza Mazurskiego4. Pozostałe 
tereny leśne położone są głównie 
wokół jezior Ukiel, Kortowskie, Skan-
da. Wykorzystywane są jako tereny 
rekreacyjne. Również wyjątkowa jest 
powierzchnia kompleksów terenów 
działkowych, stanowiąca aż 3% 
powierzchni miasta.

Olsztyn posiada skomplikowa-
ny układ hydrograficzny. Jego tereny 
leżą w trzech zlewniach: rzeki Łyny, 
jeziora Wadąg i jezior położonych 
na południe od Olsztyna. W swych 
granicach administracyjnych ma 

11 jezior: Ukiel, Sukiel, Żbik, Redy-
kajny, Podkówka, Długie, Kortow-
skie, Starodworskie, Skanda, Track, 
Pyszkowo i wiele mniejszych oczek 
wodnych. Z ogólnej powierzchni 
miasta wody (jeziora i rzeki) zajmują 
9,9%5. W bezpośrednim sąsiedztwie 
równomiernie rozsiane są liczne inne 
akweny wodne. Do najważniejszych 
zaliczyć można jeziora: Wadąg, Wul-
pińskie, Bartąg, Klebarskie.

Integrującą rolę w łączeniu 
istniejących i planowanych założeń 
zieleni pełni korytarz ekologiczny do-
liny rzeki Łyny, która przecina miasto 
z południa na północ. Przepływająca 
przez miasto rzeka w sposób natu-
ralny łączy części pierścienia zieleni 
otaczającego miasto. Na północy jest 

Przykład projektowanej zieleni szuwarowo-
-bagiennej w strefie pierścienia zewnętrznego

Example green over lake design  in zone  
external  ring
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to Las Miejski, a na południu Lasy 
Purdzkie. Dolina rzeki z licznymi 
pasmami zieleni istniejącej bądź też 
tej projektowanej stanowi istotny ele-
ment w strukturze przestrzeni miasta 
i terenów przyległych. Cała dolina 
rzeki tworzy interesujące i bardzo 
różnorodne relacje krajobrazowe. 
Są to malownicze tereny leśne z licz-
nymi zakolami i rozlewiskami, pod-
mokłe łąki bądź też ścisłe centrum 
miasta z licznymi zabytkami kultury 
materialnej.

Użytki rolne położone są głów-
nie na obrzeżach miasta w południo-
wej części. Spełniają one przede 
wszystkim funkcje produkcyjne. 
Wzdłuż Łyny i innych cieków oraz 
wokół zbiorników wodnych wystę-
pują większe kompleksy łąk i pa-
stwisk. Tereny rolnicze coraz częściej 
przeznaczane są pod zabudowę. 
Szczególnie odnosi się to do mniej 
żyznych gruntów ornych. Szczególną 
kategorią użytków rolnych są ogrody 
działkowe. Poza produkcją żyw-
ności pełnią również rolę terenów 
rekreacyjnych lecz o ograniczonej 
dostępności. Większość z nich leży 
poza zwartą zabudową, na obrze-
żach miasta, część nawet poza jego 
granicami6.

Geneza osadnicza 
Olsztyna i okolic 

Istotny wpływ na ukształtowa-
nie się osadnictwa ziemi warmińskiej 
miały trzy okresy7:

 okres panowania Zakonu Krzy-
żackiego na tych terenach; z tego 
okresu pochodzi większość miast 
lokacyjnych z dobrze zacho-
wanymi lub ruinami zamków 
krzyżackich (do nich zalicza się 
również Olsztyn),

 od średniowiecza do roku 1772 
okres panowania Biskupstwa 
Warmińskiego, w którym zostały 
zaplanowane i przetrwały do dziś 
struktury osadnicze obszarów 
wiejskich,

 okres panowania Księstwa Pru-
skiego (Prusy Wschodnie) w cza-
sie którego struktury osadnicze 
zostały rozwinięte (rozwój miast) 
i powstało szereg założeń fol-
warcznych.

Największy wpływ na ukształ-
towanie się sieci osadniczej można 
przypisać drugiemu z wymienionych 
okresów, który przez blisko 600 lat 
nadał i odcisnął największe piętno 
na ziemi warmińskiej. Do tych trzech 
okresów należy dodać czwarty – prze-
kształcenia powstałe na tych terenach 
po II wojnie światowej. Związane 
było to przede wszystkim z rozwojem 
zabudowy wielkoprzestrzennej (blo-
kowiska), spontaniczną rozbudową 
miast i lokalizacją licznych ośrodków 
gospodarki uspołecznionej na tych 
terenach (Państwowe Przedsiębior-
stwa Gospodarki Rolnej).

Jak obecnie wygląda specyfika 
sieci osadniczej na tym terenie? Ge-
neralnie stan sieci osadniczej można 
określić jako dość dobrze zachowa-
ny, niestety z wieloma elementami 

degradującymi, szczególnie w stre-
fach podmiejskich miast i terenach 
popegeerowskich. Specyfika sieci 
osadniczej charakteryzuje się rzadko 
rozmieszczonymi ośrodkami miejski-
mi (o genezie pochodzącej z nadań 
Zakonu Krzyżackiego a nawet wcze-
śniejszych). Wokół miast często loka-
lizowane były folwarki zaopatrujące 
zamki krzyżackie w żywność.

Sposób kształtowania osadnic-
twa na obszarze Warmii wyróżnia 
obszar ten od sąsiednich obszarów 
Prus Wschodnich. Polegał na za-
kładaniu wsi kmiecych na prawie 
niemieckim, w miarę niezależnych, 
związanych jedynie podatkami z Bi-
skupstwem. Ślady tego osadnictwa 
można odczytać w wielu miejsco-
wościach zlokalizowanych w okolicy 
Olsztyna. Najczęstszym typem wsi 
były ulicówki i owalnice rzadziej 
wsie placowe. Często występującymi 
na tych obszarach były także wsie 
o charakterze rozproszonym, jako 
samotnicze zagrody zlokalizowane 
w środku pól (nawet została przyjęta 
dla takiej samotniczej zagrody nazwa 
– zagroda warmińska). Nieliczne fol-
warki jak Stary Olsztyn, Biesal, Klew-
ki znajdowały się w rękach Kościoła. 
Niektóre z wsi malowniczo położone 
nad Łyną jak choćby Ruś, Bartąg czy 
nad jeziorami, jak Dorotowo, Słupy 
czy Łupsztych, zachowały swój 
historyczny układ ulegając niestety 
wpływom ośrodka miejskiego.
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Ekspansja rozwoju 
po II wojnie œwiatowej 

Po drugiej wojnie światowej 
miasto Olsztyn zyskało nowe znacze-
nie jako miasto wojewódzkie i nastą-
pił jego dość dynamiczny, lecz trochę 
chaotyczny rozwój. W planistyce lat 
sześćdziesiątych królował pogląd 
wychodzenia miasta na zewnątrz, 
co skutkowało powstawaniu dużych 
obszarów na peryferiach miasta 
przeznaczonych pod budownictwo 
o dość szerokich zapisach. Rozwój 
budownictwa wielkopłytowego 
spowodował powstawanie wieloro-
dzinnych osiedli mieszkaniowych 
o bardzo intensywnej zabudowie na 
obszarach niemalże graniczących 
z terenami wiejskimi. Przykładem 
takiego osiedla w Olsztynie jest 
dzielnica Jaroty określana także jako 
„sypialnia miasta”. Na szczęście 
specyficzne warunki położenia Olsz-
tyna wśród jezior i lasów znacznie 
ograniczyły rozwój miasta właściwie 
w tym jednym kierunku. Jednocze-
śnie obszar ten wykazuje stosunkowo 
niewielką ilość zieleni wysokiej, 
położony w eksponowanym miejscu 
na wzgórzach powoduje znaczną 
dysharmonię całego krajobrazu 
miasta, tym bardziej że w procesie 
planowania i budowania tych osie-
dli nie przewidziano kształtowania 
substancji zielonej w większym 
wymiarze niż wewnątrzosiedlowe 
ogródki i skwery, posiłkując się je-
dynie nielicznymi zadrzewieniami 
istniejącymi.

Nie można pominąć wszech-
obecnych ogródków działkowych, 
które powstawały na peryferiach 
miasta jak przysłowiowe „grzyby po 
deszczu”. Pomimo, że są to tereny 
biologicznie czynne nie przedstawia-
ją większej wartości jako publiczne 
tereny zielone dostępne dla wszyst-
kich. Oczywiście niezaprzeczalna 
jest ich funkcja jako strefy zielonej, 
jednakże sposób ich użytkowania 
(częściowo zamknięte dla dostępu 
publicznego), podziały na niewiel-
kie działki, substandardowa często 
zabudowa w postaci altanek, budek 
i składzików nie stanowi na pewno 
atrakcji dla potencjalnych przechod-
niów, jak i tworzywo zielone (drzewa 
owocowe i nasadzenia oraz rośliny 
uprawowe zwykle jednoroczne) nie 
stanowią potencjału przyrodniczego 
dla ewentualnych terenów zielonych 
miasta. Ich lokalizacja w obecnym 
układzie też pozostawia wiele do 
życzenia. Często są to tereny, których 
potencjalna przydatność na inne cele 
jest znacznie większa, jak choćby 
tereny ogródków działkowych zlo-
kalizowanych w dolinie rzeki Łyny, 
blokują jedne z najciekawiej położo-
nych terenów mieszkaniowych. 

Obecna polityka przestrzenna 
i warunki demograficzno-ekono-
miczne powodują ponowne zwró-
cenie zainteresowania w kierunku 
terenów wewnątrzmiejskich jako 
potencjalnych terenów zabudowy 
(związane to przede wszystkim 
z mniejszymi nakładami na infra-
strukturę oraz dużym popytem na 

mieszkania w dzielnicach blisko cen-
trum miasta).Myślenie to powoduje, 
że dzielnice na obrzeżach miasta co-
raz częściej pozostawiane są samym 
sobie jako tzw. „sypialnie miejskie” 
bez odpowiedniej infrastruktury usłu-
gowej i społecznej, nie mówiąc już 
o zaplanowanych i pielęgnowanych 
systemach zielonych. Coraz częściej 
w procesie wyboru mieszkania lub 
lokalizacji domu przez inwestorów 
odgrywa rolę oprócz ceny także oto-
czenie, dochodzi do nieoczekiwanej 
sytuacji kiedy nieopłacalne wcześniej 
tereny zielone zaczynają odgrywać 
ważną rolę, czyli niejako wpływać 
pośrednio na cenę. Niestety rzadko 
spotykana jest sytuacja, że mamy do 
czynienia z dużym deweloperem, 
którego zadaniem jest zagospoda-
rowanie całego obszaru osiedla czy 
dzielnicy. Najczęściej spotykaną sy-
tuacją jest zagospodarowywanie i to 
w sposób najbardziej intensywny, 
działki zabudową wielorodzinną, 
z niewielkimi terenami zielonymi 
w postaci skwerków i placów zabaw 
dla dzieci.

Olbrzymią rolę w zagospodaro-
waniu tych terenów, a przede wszyst-
kim planowaniu właściwych funkcji, 
odgrywa urząd gminy lub miasta 
– w tym wypadku władze Olsztyna. 
Niestety nie ma jeszcze takich roz-
wiązań planistycznych, które przy-
najmniej zabezpieczają odpowiednią 
ilość terenów zielonych, najlepiej 
połączonych w systemy ekologiczne, 
dla poszczególnych dzielnic miasta. 
Doprowadziło to i prowadzi dalej do 
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chaotycznej zabudowy o różnych 
formach nie powiązanych ze sobą 
czyli do degradacji przestrzeni i kra-
jobrazu miasta.

Skutki przekszta³cania 
siê miejscowoœci 
zlokalizowanych 
w pobli¿u miasta

Rozwój zabudowy miasta opie-
rał się przede wszystkim na ekspansji 
w kierunku istniejących podmiej-
skich wsi i przysiółków ze względu 
na istniejącą infrastrukturę (układ 
drogowy, sieć wodociągowa i elek-
tryczna). Rozwój Olsztyna poszedł 
w kilku kierunkach: wzdłuż trasy 
w kierunku Morąga – miejscowości 
Likusy, Gutkowo, które stały się 
dzielnicami miasta, w kierunku 
Szczytna – miejscowość Jaroty zo-
stała wchłonięta przez szybko roz-
wijające się tereny mieszkaniowe 
i sięga już niemal pod miejscowości 
Bartąg, oraz w kierunku Barczewa 
– rozwój terenów przemysłowych. 
Niestety pominięto w kształtowaniu 
nowych osiedli aspekt wykorzystania 
historycznego rdzenia tych miejsco-
wości jako kierunków kształtowania 
przestrzeni, jak też istniejące wzorce 
architektoniczne dla kształtowania 
nowej zabudowy. Chciałoby się 
powiedzieć: a szkoda! Z jednej 
strony dlatego, że miejscowości te 
posiadały i nadal posiadają ciekawe 
i wartościowe cechy historyczne jak: 
układ ulic, położenie w centralnym 

miejscu kościoła, harmonijną jed-
nolitą zabudowę, istniejącą zieleń 
wysoką. Z drugiej strony dlatego, że 
w tych jednostkach urbanistycznych 
brakuje swoistego lokalnego centrum, 
którym właśnie mógłby się stać stary 
rdzeń umiejętnie rozwijany i adapto-
wany do nowych warunków (usługi, 
handel, rzemiosło). Co spowodowało 
taką sytuację? Na pewno wcześniej 
opisywane trendy planistyczne, 
pewna niefrasobliwość w podejmo-
waniu decyzji co do rozwoju miasta 
oraz nieumiejętność dostrzeżenia 
wartości historycznych podmiejskich 
miejscowości. Doprowadziło to 
w niektórych przypadkach do nie-
malże całkowitego zaniku dawnych 
struktur osadniczych, w wielu przy-
padkach do nieładu przestrzennego, 
tym bardziej że zabudowa nawet 
jednorodzinna lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia pozostawia wiele 
do życzenia. W skrajnych przypad-
kach doszło do całkowitej degradacji 
wartości dawnych układów osadni-
czych (takim przykładem jest Stary 
Olsztyn, niegdyś folwark – obecnie 
popadający w ruinę).

Struktury zieleni
Na rozwój systemów zieleni 

w Olsztynie miało wpływ wiele róż-
norodnych czynników, z których za 
najważniejsze można uznać:
 uwarunkowania przyrodnicze
 uwarunkowania historyczne
 uwarunkowania demograficzne
 trendy planistyczne

 rozbudowę infrastruktury
 znaczenie miasta w skali regionu 

i miasta
Współczesne tereny zieleni 

Olsztyna stanowią aż 67% po-
wierzchni miasta. W skład ich wcho-
dzą: lasy (państwowe, komunalne, 
prywatne) o powierzchni 1867 ha, 
użytki rolne (grunty orne, sady, łąki 
i pastwiska, ogrody działkowe) o po-
wierzchni 2580 ha, zieleń towarzy-
sząca wodom otwartym o powierzch-
ni 877 ha i zieleń miejska urządzona 
o powierzchni 566,25 ha8. 

W systemie zieleni podmiej-
skiej Olsztyna można dopatrzeć się 
układu pierścieniowego, w skład któ-
rego wchodzą rozległe tereny leśne, 
roślinność szuwarowo – bagienna, 
zbiorowiska łąkowe, roślinność sege-
talna i ruderarna. System ten zazębia 
się z wewnętrzną strukturą miasta, 
powstałą w pierwszej połowie XIX 
w., kiedy Olsztyn przeżywał inten-
sywny rozwój. Na przełomie XIX 
i XX w. miał ambicje stać się miastem 
– ogrodem, zyskał nawet tytuł „miasta 
zieleni”, między innymi dzięki dzia-
łalności przebywającego tu E. Men-
delsona. Powstało wtedy większość 
dzielnic kształtowanych jako zabu-
dowa społeczna bardzo zbliżona do 
idei E. Howarda, propagowanych 
w tym okresie przez J. Dobrzyń-
skiego. Osiedla te powstały na daw-
nych obrzeżach miasta, częściowo 
wtopione w otulinę leśną, zetknięte 
z jeziorami (Rybaki, Osiedle Kolejo-
we, Kolonia Mazurska).Współcześnie 
obserwujemy podobną tendencję 
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w kształtowaniu dzielnic. Ze względu 
na to iż przesunęły się granice miasta 
otulina zieleni częściowo została za-
warta w obszarze administracyjnym. 
Dlatego rozwijające się samorzutnie 
satelitarnie rozmieszczone jednostki 
osadnicze umieszczone są wewnątrz 
pierścienia (Dajtki, Likusy), bądź 
na jego zewnętrznych krawędziach 
(Dywity, Kieźliny, Gutkowo, Redy-
kajny). Z pierścieniem zewnętrznym 
zaczynają się łączyć przylegające 
małe miejscowości, które stają się 
osiedlami podmiejskimi (Wójtowo, 
Nikielkowo, Gietrzwałd, Ruś, Sta-
wiguda, Dorotowo, Tomaszkowo, 
Gronity, Łupsztych). Z takiego układu 
tworzy się drugi pierścień okalający 
miasto o nieco swobodniejszym 
układzie zwartych kompleksów zie-
leni. Tereny te konsekwentnie zostają 
włączane do granic administracyj-
nych miasta. Wzrost popularności 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
w strefie zewnętrznego pierścienia 
miasta Olsztyna daje perspektywy 
na przyszłość zachowania istnieją-
cych wewnątrzmiejskich systemów 
zieleni.

Na przykładzie Olsztyna wraz 
z otaczającymi terenami prześledzić 
można początkową fazę tworzenia się 
wzajemnie na siebie oddziałujących 
biegunów wzrostu i mechanizmów 
powstawania aglomeracji. Silne, 
bezpośrednie związki widać wyraź-
nie z otaczającymi miasto gminami 
Dywity, Barczewo, Purda, Stawigu-
da, Gietrzwałd i Jonkowo. Tereny 
największego inwestowania gmin 

otaczających Olsztyn przylegają do 
granic administracyjnych miasta. Tak 
przebiegająca urbanizacja zaciera 
aktualne granice administracyjne 
sprawiając, że powstałe obszary 
zabudowy mimo innej przynależ-
ności administracyjnej tworzą jeden 
funkcjonalno-przestrzenny organizm 
powiązany z miastem. Procesy te 
niosą wiele nieuregulowanych do 
końca zależności funkcjonalnych, 
infrastrukturalnych i gospodarczych 
interesów miasta i gmin9.

W myśl obowiązującej polityki 
zrównoważonego rozwoju kierunek 
dalszych przekształceń powinien 
przywracać harmonię krajobrazową 
i tworzyć przestrzeń przyjazną czło-
wiekowi w skali dzielnicy, miasta 
i strefy podmiejskiej10. Kompono-
wanie spójnych, dostosowanych do 
układu przestrzennego miasta syste-
mów zieleni połączonych z terenami 
podmiejskimi, decyduje o jakości 
życia mieszkańców Olsztyna.

Zakoñczenie
Zastanawiamy się czasami 

dlaczego się tak dzieje? Dlaczego 
na naszych podmiejskich obszarach 
powstają, zamiast schowanych w zie-
leni wilii podmiejskich, olbrzymie 
kubaturowo rezydencje na niewiel-
kich działkach lub domy w kształ-
cie sześcianów, prawie całkowicie 
pozbawione zieleni. Przyczyn wy-
mienić można kilka. Jedną z nich 
na pewno jest brak odpowiednich 
reżimów budowlanych, zawartych 
w ogólnych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego czy nowych pla-
nach miejscowych. Inną przyczyną, 
bardziej istotną wydawałoby się, jest 
brak swoistego stopnia wrażliwości 
inwestorów, którzy zakupili działkę, 
budują na niej dom według swoich 
pomysłów, nie zwracając uwagi na 
istniejąca zabudowę, która kształto-
wana poprzez wieki jest silnie zwią-
zana z tożsamością danego miejsca. 
Ktoś może powiedzieć, że nie można 
tego żądać od ludności napływowej 

Mapa miasta Olsztyna oraz 
najbliższej okolicy

Map of city of Olsztyn  with 
closest neighborhood
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pochodzącej z różnych stron Polski, 
jaka po II wojnie znalazła się w mie-
ście Olsztynie. Takie poglądy wydają 
się jednak nietrafione – to już co 
najmniej drugie czy trzecie pokolenie 
poszukuje tu miejsca na osiedlenie 
się. Można więc powiedzieć, że jest  
to pewien problem raczej w edukacji 
kolejnych pokoleń społeczeństwa, 
który skutkuje tym, że zanikają cechy 
charakterystyczne dawnego układu 
osadniczego Warmii. Problem bez-
planowego rozwoju terenów miesz-
kaniowych miast nie dotyczy jedynie 
Olsztyna. Podobną sytuację można 
zaobserwować w większości miast 
zarówno tych dużych jak i małych. 
Tym bardziej należy nie tylko mówić, 
ale również podjąć kroki w kierunku 
przeprowadzenia odpowiednich 
badań i studiów, które zabezpieczą 
istniejące historyczne fragmenty 
miejscowości w postaci inwentaryza-
cji i dokumentacji fotograficznej, jak 
również prace projektowe mające na 
celu stworzenie przykładów nowej 
zabudowy i innych rozwiązań prze-
strzennych, jak i działania planistycz-
no-proceduralne zabezpieczające 
w postaci prawa lokalnego cenne 
dziedzictwo kulturowe i charakter 
tego terenu.

Specyfika Olsztyna i jego okolic 
polega na tym, że istnieje dużo barier 
przede wszystkim przyrodniczych, 
które silnie warunkują rozwój miasta. 
Umiejętne gospodarowanie zasobami 
pozwoli w przyszłości uporządkować 
strefy podmiejskie z zachowaniem 
zarówno wartości przyrodniczych 
jak i krajobrazowych.

Osiedle nad Jeziorem Długim (Rybaki) – przykład harmonijnego powiązania 
przestrzenno-krajobrazowego

Housing estate over lake Długem. Example harmonious coherence three-dimensional landscape

Osiedle koło Sząbruku – przykład wprowadzenia zabudowy wielkoprzestrzennej 
na obszary wiejskie

Housing estate near Sząbruk. Example of introduction of building on country areas 
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Można sobie wyobrazić jednak-
że  sytuację, gdy bariery rozwojowe 
nie istnieją i miasto może rozwijać 
się we wszystkich kierunkach. Pro-
blem polega nie tylko na umiejętnym 
wykorzystywaniu ograniczeń, ale i na 
stworzeniu takich systemów gospo-
darki przestrzennej oraz planistycz-
nej, które sięgając czasowo znacznie 
dalej, pozwolą zachować układ czy 
system podmiejskich osiedli, w któ-
rych żyje się wygodnie i przyjemnie 
w otoczeniu zieleni, a zaprojekto-
wane czy istniejące systemy zieleni, 
stwarzają możliwość odpowiedniego 
funkcjonowania miasta, wolnego od 
zanieczyszczeń i uciążliwości.

Z przedstawionych rozważań 
można wysnuć następujące general-
ne wnioski:
 systemy zieleni wokół miasta 

Olsztyna są wyjątkowo cenne 
i na szczęście wartość ich została 
zauważona w dokumentach stra-
tegicznych i planistycznych będą-
cych podstawą rozwoju miasta,

 istniejące ograniczenia przyrod-
nicze silnie uwarunkowały two-
rzenie i rozwój stref podmiejskich 
Olsztyna, jednakże zauważa się 
często bezplanowe lub sponta-
niczne działania inwestorskie, po-
wodujące deformację istniejących 
cech kulturowych danego regionu 
czy jednostki osadniczej,

 wzrastające zainteresowanie 
obszarami pod zabudowę w miej-
scowościach znajdujących się w  
tzw. zewnętrznym pierścieniu zie-
leni otaczającym miasto Olsztyn; 

z jednej strony pozwalają na go-
spodarowanie terenami wewnątrz 
miasta, przeznaczając obszary te 
na inne funkcje, niemieszkaniowe 
(a przede wszystkim nie dochodzi 
do zmniejszenia obszarów rekre-
acyjnych centrum miasta), z dru-
giej strony mogą powodować po-
przez nieumiejętne kształtowanie 
zabudowy degradację terenów 
wiejskich,

 istotną rolę w kształtowaniu po-
czucia więzi czy inaczej tożsamo-
ści z daną przestrzenią (miejsco-
wością, ulicą, osiedlem, miastem, 
regionem) powinny odgrywać 
systemy edukacyjne, które po-
winny dbać o wiedzę obecnych 
i przyszłych pokoleń dotyczącą 
specyfiki kształtowania prze-
strzeni na danym terenie (rodzaj 
zabudowy, jej wysokość, nachy-
lenie dachu, materiały, sposób 
zagospodarowania działki itp.),

 należy stworzyć systemy gospo-
darowania przestrzenią ośrodków 
miejskich wraz z ich strefą ze-
wnętrzną, w których przeznacza 
się odpowiednie tereny jako bio-
logicznie czynne tworzące strefy 
rekreacyjne stref podmiejskich, 
pomimo braku naturalnych ogra-
niczeń.

Krzysztof Młynarczyk, Wanda Łaguna,

Małgorzata Kadelska, Wiesława Gadomska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zakład Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Department of Landscape Architecture and 
Agrotourism

Przypisy
1 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, 
Warszawa 1998.
2 Jutrzenka-Trzebiatowski A., Wpływ człowieka 
na szatę leśną Polski północno – wschodniej 
w ciągu dziejów, Rozprawy i Materiały Ośrod-
ka Badań Naukowych w Olsztynie nr 184, 
Olsztyn 1999.
3 Stypiński P., Dendroflora Olsztyna i jej śro-
dowisko ekologiczne, Rocznik dendrologiczny 
nr 43, Olsztyn 1995.
4 Polakowski B., Świat roślinny Warmii i Ma-
zur, Pojezierze, Olsztyn 1971.
5 Olsztyn – Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział 
Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Olsztyn – 2001, materiały niepubli-
kowane.
6 Studium ekologiczne miasta Olsztyna, Instytut 
Ochrony Środowiska Oddział Gdański – 1997, 
materiały niepublikowane. 
7 Burszta J., Od osady słowiańskiej do wsi 
współczesnej, Wrocław 1958.
8 Olsztyn – Studium... op. cit.
9 Olsztyn – Studium... op. cit.
10 Polska 2000 Plus – Koncepcja Zagospodaro-
wania Przestrzenno – Funkcjonalnego Polski: 
V tomów, praca zbiorowa pod kierunkiem 
J. Kołodziejskiego, Warszawa 1996.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


