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OD R E D A K C JI

G ospodarkę przestrzenną cechuje w ielowątkowość. Każde zagadnienie, do którego 
trzeba uwzględnienić param etry i specyfikację przestrzeni geograficznej stanowi przed
m iot je j zainteresow ania. Szeroko rozum iane bezpieczeństw o obyw ateli, bezpieczna 
przestrzeń, jej ocena i waloryzacja oraz metody kształtowania z pew nością są specyficz
nym  elementem gospodarki przestrzennej.

W spółczesne analizy przestrzenne leżące u podstaw konstruowania teorii oraz proce
dur praktycznych kształtowania przestrzeni bezpiecznych nie m ogą się obejść bez w yko
rzystywania w  tym  celu systemów inform acji przestrzennej oraz adekwatnego oprogra
mowania komputerowego.

Prezentowane w  tym  numerze Administratio Locorum  artykuły odnoszą się tem atycz
nie do zarysowanych zagadnień. Są rezultatem  szczegółow ych badań prezentow anych 
m iędzy innymi na kilku sem inariach naukow ych zorganizowanych przez pracowników 
Z espołu  G eoinform acji K ryzysow ego Z arządzania P rzestrzen ią  (W ydziału G eodezji 
i G ospodarki Przestrzennej U W M  w Olsztynie) oraz kadrę W ydziału Bezpieczeństw a 
Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policyjnej w  Szczytnie.

Wyniki badań wskazywały na potrzebę rozwijania prac nad metodam i kryzysowego 
zarządzania przestrzenią z wykorzystaniem  systemów informacji przestrzennej.

Przestrzeń zagospodarowana optymalnie jest zwykle przestrzenią bezpieczną. Całość 
tej tematyki dobrze wpisuje się także w  zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Elementy 
bezpieczeństwa związane z przestrzenią w ym agają szczegółowych studiów i analiz.

W  zamieszczonych w  tym numerze kwartalnika pracach wykorzystano różnego rodza
ju  opracowania kartograficzne oraz specjalistyczne oprogram owanie komputerowe. Za- 
prezentowne analizy dotyczą zarówno w iększych powierzchniowo obszarów o zróżnico
w anym  zagospodarow aniu , ja k  i po jedynczych obiektów  takich  ja k  stadiony, centra 
handlowe, duże budynki m ieszkalne. Zrównoważony rozwój przestrzeni wym aga więc 
działań wielokierunkowych. Jednym z aspektów tej działalności jest zapewnienie bezpie
czeństwa ludziom w  ich bezpośrednim  otoczeniu.
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