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Recenzowana książka zawiera 11 rozdziałów, przy czym rozdział 6 nosi tytuł związany 
wprost z bezpieczeństwem ekologicznym, mianowicie Bezpieczeństwo ekologiczne 
miasta. Treść opracowania skłoniła mnie jednak do przeanalizowania wątków zwią-
zanych z tym rodzajem bezpieczeństwa w całej pracy. Książka składa się z 256 stron, 
a autorzy pochodzą z Uniwersytetu Łódzkiego. Zarówno punkt widzenia, jak i zawarte 
na końcu recenzji propozycje i podstawy teoretyczne do dalszych badań, wynikają ze 
spojrzenia zawartego bezpośrednio lub pośrednio w treści monografii Kreowanie od-
powiedzialnego biznesu1. W recenzowanej książce, podobnie jak we wspomnianej 
publikacji, za punkt wyjścia przyjęto założenia rozwoju zrównoważonego.

Jako pierwsi swój tekst pt. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego 
i partycypacyjnego rozwoju miast prezentują Aleksandra Nowakowska, Agnieszka 
Rzeńca i Zbigniew Przygodzki. Omawiają oni rolę miast i ich rozwój w kontekście 
ekologicznym oraz wskazują na problemy, jakie w nich występują. Autorzy podkre-
ślają konieczność zarządzania miastami według założeń zrównoważonego rozwoju. 

1 A. Chodyński, Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016.
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Kierują uwagę na rolę uczelni w kształceniu na rzecz tej tematyki i omawiają jego kie-
runek w podrozdziale Ekonomia miasta zrównoważonego (w kontekście kształcenia 
kadr dla innowacyjnej gospodarki). W zaprezentowanym modułowym profilu kształ-
cenia nie występują zagadnienia związane z bezpieczeństwem ekologicznym miasta. 
Być może są one zawarte w module Ekologia miasta. Wśród publikacji wspierają-
cych proces dydaktyczny wymienia się: EkoMiasto#Środowisko, EkoMiasto#Społe-
czeństwo, EkoMiasto#Gospodarka oraz EkoMiasto#Zarządzanie. Chcę podkreślić, że 
w teoriach zarządzania publicznego coraz częściej korzysta się z doświadczeń przed-
siębiorstw, a polem do badań staje się w coraz większym zakresie wykorzystywanie 
dorobku podmiotów gospodarczych w zakresie tworzenia zasad zarządzania ekolo-
gicznego w ujęciu procesowym (patrz: Kreowanie..., s. 136). Pragnę zwrócić uwagę, 
niezależnie od propozycji zawartych w pierwszym tekście, że w ramach problematyki 
zarządzania publicznego – także w aspekcie edukacyjnym – pojawia się tematyka za-
rządzania miastem. Obejmuje ona szeroki zakres zagadnień od tematyki zarządzania 
jego zasobami i analizy funkcji miast, poprzez zarządzanie ich finansami, zarządzanie 
strategiczne i operacyjne, gospodarkę miejską, planowanie przestrzenne i rewitali-
zację miast, aż do problematyki ich przedsiębiorczości i innowacyjności. Poruszane 
są także problemy zarządzania bezpieczeństwem publicznym i sytuacji kryzysowych 
w miastach.

Kolejny tekst, którego autorami są Agnieszka Rzeńca i Piotr Rzeńca, odnosi się do 
miasta jako sytemu ekologicznego. Omówiono w nim przyrodnicze uwarunkowania 
lokalizacji miast w ujęciu historycznym, a także pełnione przez nie funkcje, m.in. mi-
litarne. Odniesiono się do czynników kształtujących ekosystem miasta, opisano jego 
kapitał przyrodniczy, a także jakość środowiska w kontekście jakości życia.

W tekście Agnieszki Rzeńcy Zrównoważony rozwój miast, odniesiono się do roz-
woju zrównoważonego i jego wymiarów, w którym jako podmiot analizuje się miasto, 
rozpatrywane jako system ekologiczno-społeczno-gospodarczy. Autorka przytacza 
postulaty na rzecz ich zrównoważonego rozwoju w oparciu o wybrane dokumenty eu-
ropejskie; wśród wytycznych pojawia się także bezpieczeństwo. Dokument Unii Euro-
pejskiej związany z rozwojem przestrzennym (Europejska Perspektywa Rozwoju Prze-
strzennego), w którym zostało zintegrowane planowanie rozwoju miast, uwzględnia 
kontekst klimatyczny, struktur ekologicznych i – co ważne z punktu widzenia tematyki 
niniejszego numeru czasopisma – zasobów kulturowych. Mowa jest o wizji miasta 
spójnego społecznie, ekonomicznie i ekologicznie. Rozważane jest pojęcie spójności 
ekologicznej, dotyczącej m.in. gospodarki zasobami naturalnymi, mając na uwadze 
równoważenie korzyści eksploatacji zasobów ze stopniem ich zużycia. Cele zrówno-
ważonego rozwoju miast, uwzględniając wymiary: ekonomiczny, społeczny, instytu-
cjonalny oraz przyrodniczy (w tym przestrzenny), rozpatrywane są w następujących 
aspektach: zasobooszczędnego gospodarowania, gospodarki niskoemisyjnej, ada-
ptacji do zmian klimatu, jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego. W wymiarze 
społecznym podnoszony jest m.in. kontekst ochrony zdrowia oraz dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego. Koncepcje miasta zrównoważonego przyjmują postać 
miasta zwartego (compact city), zielonego (green city) czy inteligentnego (smart 
city), opartego na integracji 6 głównych obszarów, tj. gospodarki, transportu i komu-
nikacji, jakości życia, środowiska, zasobów ludzkich oraz zarządzania wykorzystują-
cego nowoczesne narzędzia oraz techniki informatyczne. Omawiane są typy ładów 
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przestrzennych: urbanistyczno-architektoniczny, funkcjonalny, estetyczny, ekolo-
giczny oraz psychospołeczny, obejmujący m.in. kwestie „bezpieczne–niebezpieczne”. 
W tym interesującym opracowaniu zwraca się uwagę, że miasta są ekosystemami dy-
namicznymi. Między innymi z tego powodu sądzę, że tematyka ta powinna być po-
szerzana o zachowania systemów w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń.

Kolejny tekst, autorstwa Jakuba Kronenberga, nosi tytuł Usługi ekosystemów – 
nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego. Odnoszą się one do korzyści 
uzyskiwanych przez ludzi ze środowiska. Podstawowe usługi ekosystemów mogą 
mieć charakter zaopatrujący, regulacyjny lub kulturowy i wpływają na jakość życia, 
w tym na bezpieczeństwo. Usługi, do których dostępność w skali globalnej została 
już ograniczona, to: dostarczanie czystej wody i ryb, oczyszczanie powietrza, regulo-
wanie klimatu, a także zapobieganie katastrofom naturalnym. W tym ostatnim przy-
padku mamy więc do czynienia z aspektem bezpieczeństwa ekologicznego (patrz: 
Kreowanie..., s. 136–137). Maksymalizacja jednych usług (np. rolnicza produkcja żyw-
ności) pociąga za sobą ograniczenie dostarczania innych. Według kolejnego podziału 
wydziela się usługi regulacyjne i podstawowe oraz kulturowe ekosystemów. W opra-
cowaniu omówiono możliwości wyceny wartości środowiska naturalnego. Podano 
m.in. przykład oszacowania szkód spowodowanych przez huragan Katrina w USA, 
w kontekście wartości usług terenów podmokłych, co ma związek z degradacją lasów 
i rozlewisk. Zwraca się uwagę na tworzenie sztucznych ekosystemów, w których lu-
dzie mogliby przeżyć, np. na wypadek wojny nuklearnej – przykład stanowi budowa 
szklarni na pustyni w USA. Wartość tego tekstu wynika nie tylko z prezentacji okre-
ślonego problemu i przykładów praktycznych, ale także z dyskusji odnośnie przedsta-
wionych zagadnień.

Kolejne opracowanie, którego autorką jest Agnieszka Rzeńca, nosi tytuł Polityka 
ekologiczna miasta. Jej podstawę stanowią założenia rozwoju zrównoważonego. 
Wskazuje się na cele polityki ekologicznej, w nawiązaniu do kapitału przyrodniczego, 
ekonomicznego oraz społecznego. Ten ostatni zakres dotyczy bezpieczeństwa ekolo-
gicznego. Podkreśla się podmioty i interesariuszy polityki ekologicznej miasta, jako 
tych drugich wskazując wszystkich użytkowników polityki ekologicznej miasta. Za 
podmioty kluczowe uznaje się władze lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nie-
formalne, ale także instytucje o zasięgu ponadlokalnym (np. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska). Wydaje się, że opisując interesariuszy nie do końca wykorzy-
stano znaczący dorobek teoretyczny w tym zakresie. Omawiane są instytucje admi-
nistracji publicznej (rządowej i samorządowej), funkcjonujące w systemie ochrony 
środowiska w Polsce oraz powiązane z nimi organy i instytucje. Wskazuje się na zna-
czenie podmiotów gospodarczych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
W opracowaniu podano obszary polityki ekologicznej miasta z punktu widzenia 
prawnego, w świetle potrzeb użytkowników środowiska. Przywołano dane dotyczące 
m.in. problematyki zużycia wody i generowania odpadów w wybranych miastach 
w Polsce, występujących opóźnień w aglomeracjach, a także inicjatywy o charakterze 
ekoinnowacji. Podkreślono, że rozwój „zielonej gospodarki” sprzyja rozwojowi „zie-
lonych” miejsc pracy. Odniesiono się również do innych kwestii, takich jak edukacja 
ekologiczna czy partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaprezento-
wano instrumenty polityki ekologicznej miast, ale także system i źródła finansowania 
tej polityki. Opracowanie ma charakter ogólny, wielowątkowy, o dużych walorach 
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informacyjnych. Z powodzeniem mogłoby być podstawą do innych, pogłębionych 
teoretycznie opracowań.

Kolejny tekst autorstwa Beaty Wieteski-Rosiak, nosi tytuł Bezpieczeństwo ekolo-
giczne miasta. Autorka omawia w nim usytuowanie bezpieczeństwa ekologicznego 
w systemie bezpieczeństwa publicznego. Zwraca uwagę, że bezpieczeństwo pu-
bliczne wiąże się z utrzymaniem i zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa na rzecz 
jednostki czy grupy społecznej w kontekście różnych zagrożeń, np. powodzi czy po-
żarów. Jego celem jest ochrona społeczeństwa i jednostki oraz ich mienia przed nie-
bezpieczeństwami. Bezpieczeństwo publiczne stanowi system urządzeń publiczno-
-prawnych, ale także stosunków społecznych, który jest regulowany przez prawo 
i inne normy społeczne. Niebezpieczeństwa wynikają głównie z gwałtownych czynów 
ludzi oraz sił przyrody. Na system bezpieczeństwa publicznego składają się: 
1) podmioty bezpieczeństwa odpowiedzialne za ochronę i prewencję; pomiędzy 

podmiotami formalnymi i nieformalnymi tworzy się sieć współpracy; 
2) przedmioty bezpieczeństwa, tj. rzeczy, zdarzenia i procesy; 
3) cele bezpieczeństwa oraz; 
4) treści bezpieczeństwa dotyczące działań i form osiągania jego celów, warunki ich 

realizacji, uwzględniając zasady tworzenia sieci podmiotów i przedmiotów bez-
pieczeństwa, procedur i wzorów współpracy. 
Zagrożenia środowiskowe w miastach odnoszą się do: 

1) zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych; 
2) geologicznych (w tym trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, tsunami); 
3) zagrożeń pożarowych i budowlanych; 
4) różnych rodzajów transportu. 

W miastach mogą wystąpić zagrożenia naturalne, jako skutek działania sił przy-
rody, zagrożenia spowodowane przez człowieka oraz zagrożenia środowiskowe 
w formie klęsk żywiołowych (katastrof naturalnych, awarii technicznych). Sprzężenia 
i zależności między nimi mogą mieć charakter synergiczny, któremu sprzyjać może 
zagospodarowanie przestrzenne miast. W opracowaniu zaprezentowano także przy-
kłady i skutki zagrożeń środowiskowych oraz określono m.in. praktyczne możliwości 
obniżenia ryzyka, np. powodziowego w miastach, i warianty realizacji strategii ogra-
niczania skutków powodzi. Zanalizowano poważne awarie przemysłowe w miastach, 
zagrożenia i awarie budowlane oraz zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. 
Dodatkowo podane zostały ich przykłady i skutki. Koncentracja różnego typu pod-
miotów w mieście, reprezentujących przemysł, transport czy energetykę, powoduje 
zagrożenia środowiskowe w postaci zanieczyszczenia powietrza (w tym emisji gazów 
cieplarnianych), ale także degradacji gleb, zanieczyszczenia wód oraz ryzyko związane 
ze składowaniem odpadów. Zwraca się uwagę na płynące stąd zagrożenia zdrowotne 
ludności i zagrożenia dla flory i fauny. Omówione zostały skutki zagrożeń środowi-
skowych w miastach: straty i szkody o charakterze materialnym i niematerialnym 
oraz szkody bezpośrednie lub pośrednie. W ramach polityki bezpieczeństwa ekolo-
gicznego miasta wskazuje się na znaczenie konkretnych instytucji na rzecz tego bez-
pieczeństwa. Wpływa na nie administracja rządowa, samorządowa oraz instytucje, 
organizacje i społeczeństwo. Chciałbym zwrócić uwagę, że pojęcie instytucji jest ro-
zumiane w ujęciu wąskim (np. straż pożarna, inspektorat ochrony środowiska, insty-
tuty, policja, straż miejska, itd.). Nie jest więc wykorzystywane ujęcie zawarte głównie 
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w teorii neoinstytucjonalnej, rozszerzające pojęcie podstawowe m.in. na normy, zwy-
czaje, zachowania społeczne i naśladowcze, z wykorzystaniem teorii interesariuszy 
(patrz: Kreowanie..., s. 74–75 i 117–118).

Wydaje się, że problemem bardzo istotnym jest funkcjonowanie tych podmiotów 
w systemie w sytuacji zagrożenia. Jednak efekt tych działań stanowi pochodną o cha-
rakterze z jednej strony prewencyjnym, a z drugiej jest wynikiem budowy sieci po-
wiązań w oparciu nie tylko o formalne przepisy, lecz także współdziałanie, którego 
fundamentem jest zaufanie. Można zatem mówić o kulturze współdziałania, w tym 
na rzecz bezpieczeństwa. Na zakończenie rozdziału omówione zostały zagadnienia 
zarządzania kryzysowego – i jego wieloszczeblowego sytemu – w Polsce oraz tech-
nologie wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem ekologicznym miasta (np. 
systemy informacji geograficznej, monitoring zagrożeń, technologie informacyjno-
-komunikacyjne, inteligentne systemy transportowe), a także formy współpracy na 
rzecz bezpieczeństwa (np. klastry).

Tekst Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej, Adaptacja terenów zurbanizowanych do 
zmian klimatu, omawia zagadnienia wrażliwości, podatności i adaptacyjności różnych 
regionów (systemów), ze zlokalizowanymi na ich terenie miastami, na zmiany wa-
runków klimatycznych. Niższą podatnością na zmiany klimatu i wyższą adaptacyjno-
ścią wykazują się regiony wysoko rozwinięte. Wskazywane są następujące zagrożenia 
klimatyczne dla miast na terenach najbardziej zurbanizowanych: niedobór wody 
i susze; powodzie, fale gorąca; brak dostaw wody, żywności i energii z zewnątrz, cho-
roby i epidemie. Omówione zostały dokumenty międzynarodowe na rzecz ochrony 
klimatu, w tym Unii Europejskiej i Polski. Określono także instrumenty wdrażania 
polityki adaptacji do zmian klimatu w miastach: planistyczne, organizacyjne i finan-
sowe, z podkreśleniem znaczenia badań naukowych oraz podano praktyczne przy-
kłady rozwiązań.

Autorem kolejnego tekstu pt. Gospodarka niskoemisyjna w mieście również jest 
Małgorzata Burchard-Dziubińska. Omówiono w nim aspekty zrównoważonego roz-
woju z podkreśleniem kwestii zdrowotnych. Gospodarka niskoemisyjna, zawarta 
w polityce spójności, nastawiona jest na eliminację gazów cieplarnianych – opisano 
regulacje prawne i politykę Unii Europejskiej w tym zakresie. Na terenach miejskich 
przedmiotem zainteresowania są: zaopatrzenie w energię, budownictwo i transport, 
a także odnawialne źródła energii. Odniesiono się m.in. do pojęcia tzw. śladu węglo-
wego i współczynnika globalnego ocieplenia oraz cyklu życia produktu (LCA). Szcze-
gółowo omówiono możliwości realizacji gospodarki niskoemisyjnej w miastach. Dzia-
łania te sprzyjają poprawie bezpieczeństwa ekologicznego w miastach, choć takie 
ujęcie nie jest w recenzowanym opracowaniu omawiane. Podnoszone przez autorkę 
w dwóch ostatnich podrozdziałach wątki tematyczne dotyczą kwestii szczegółowych 
objętych szeroko dyskutowaną koncepcją sustainability, w tym przypadku w odnie-
sieniu do miast (patrz: Kreowanie..., s. 58–77).

Opracowanie Marcina Feltynowskiego nosi tytuł Technologie i narzędzia informa-
tyczne w zarządzaniu środowiskiem. Wskazano w nim rolę informacji oraz podano 
zawartość informacji o środowisku według przepisów Unii Europejskiej, która obej-
muje m.in. dane dotyczące zdrowia ludzi i bezpieczeństwa. W Dyrektywie INSPIRE 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 14 marca 2007 roku, wśród tematyki da-
nych znalazły się m.in. zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i strefy zagrożenia naturalnego. 
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Omówiono krajowe i międzynarodowe bazy danych dotyczących stanu i jakości śro-
dowiska, które mogą być wykorzystywane na rzecz miast oraz ich użyteczność. Inte-
resujący jest komentarz, pozwalający na użycie tych danych dla konkretnych potrzeb. 
Można sądzić, że bazy te mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w celu 
poprawy stanu bezpieczeństwa ekologicznego. W opracowaniu wskazano na narzę-
dzia komercyjne do pracy z danymi przestrzennymi oraz o charakterze open source. 
Ukazano rolę systemów informatycznych w zarządzaniu środowiskiem (systemy in-
formacji przestrzennej, geoportale, banki danych). W tytule opracowania użyto sfor-
mułowania „w zarządzaniu środowiskiem”, jednak w tekście nie rozwinięto tego po-
jęcia, jego celów, zakresu czy funkcji, a tym samym nie wskazano wyraźnie powiązań 
między zarządzaniem i technologią a narzędziami informatycznymi.

Elżbieta Antczak w swoim opracowaniu Ocena i prognozowanie zmian środowi-
skowych wskazuje na rolę badań statystycznych dla charakterystyki zjawisk środowi-
skowych miast. Omówione zostały różne kwestie szczegółowe, a ostatni fragment 
opracowania poświęcono ekoprognozom.

Anglojęzyczny tekst, autorstwa Jakuba Kronenberga, nosi tytuł Nature–based 
solutions. Autor omawia podstawy koncepcji zawartej w tytule, która opiera się na 
wykorzystywaniu rozwiązań obserwowanych w naturze. Przykłady dotyczą metod 
architektonicznych, ale także ekologii przemysłu (obiegów zamkniętych), która uj-
muje przepływy materiałów i energii między systemem przemysłu (aspekt ekono-
miczny) a naturą, a więc tzw. metabolizm przemysłowy. Ma to związek z naciskiem 
na zachowania naśladowcze (mimicking) w ekosystemach, czego przykładami mogą 
być sprężystość (resilience), efektywność (efficiency), zróżnicowanie (diversity), po-
wiązania oraz kooperacja. W tym ostatnim przypadku obserwuje się wzrost współ-
pracy między różnymi aktorami w systemie społeczno-ekonomicznym, co wpływa na 
wzrost sprężystości (resilience) systemów. Podstawowe założenia ekologii przemysłu 
rozpatrywane są w kontekście koewolucji (coevolution). Ekologię przemysłu można 
odnosić do funkcjonowania miast, np. w kontekście tworzenia przez firmy parków 
eko-przemysłowych. Metabolizm miast wiąże się z przepływem materiałów i energii 
pomiędzy miastem i otaczającym środowiskiem. Wskazuje się także na rozwój inży-
nierii ekologicznej (ecological engineering), łączący w ramach projektowania zrówno-
ważonych (sustainable) ekosystemów aspekty środowiska naturalnego i społeczeń-
stwa (human society), z nastawieniem na korzyści dla obu stron. Przejawem tego 
są inżynierskie projekty, przywracające (odtwarzające) systemy, które uległy degra-
dacji, w tym np. związane z regulacjami rzek po powodziach, aktualnie przywracane 
do stanów wyjściowych (naturalnych). Przywracanie ekosystemów w miastach może 
dotyczyć odtwarzania terenów zalesionych, rzek czy jezior. Działania o charakterze 
nature–based solutions mają pozytywny wpływ na jakość życia. Chociaż w tekście 
nie jest poruszony wprost wątek bezpieczeństwa ekologicznego, to występują w nim 
treści, które mogą być przydatne w jego analizie. Kwestie sprężystości są rozpatry-
wane w kontekście bezpieczeństwa, m.in. ekologicznego, i występujących zagrożeń 
(patrz: Kreowanie..., s. 101–105, 140). Sprężystość, także w odniesieniu do miast, sta-
nowi ciekawy kierunek badawczy o dosyć mocnych podstawach teoretycznych opar-
tych na teorii systemów.

Prezentowana książka zawiera określoną zawartość teoretyczną oraz praktyczną, 
w tym studia przypadków i przykłady rozwiązań (projektów). W kwestach ogólnych 
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chciałbym zwrócić uwagę, że być może do tej pory zbyt mało miejsca poświęca się 
sprawom związanym z tzw. kryzysami pozaekonomicznymi, w tym przypadku miast. 
Może to stanowić przedmiot dalszych badań. Interesujące może być przenoszenie 
doświadczeń biznesu w tym zakresie na funkcjonowanie miast. Aspekt bezpieczeń-
stwa ekologicznego w tym przypadku może się wiązać ze skutkami katastrof natu-
ralnych, wywołanych przez człowieka działaniami militarnymi czy terrorystycznymi. 
W problematyce ekomiast, jak sądzę, w większym zakresie można wziąć pod uwagę 
fakt wpływu podmiotów gospodarczych na rozwój miast. Powinna występować bo-
wiem koordynacja działań strategicznych na rzecz wspólnego rozwoju tych pod-
miotów i miasta. Sprzyjać temu może współdziałanie proekologiczne różnych pod-
miotów gospodarczych (problematyka tzw. ekologii przemysłu), z wyraźnym udziałem 
przedstawicieli miast jako inicjatorów tego typu działań. Więcej uwagi, także w ujęciu 
teoretycznym, z wykorzystaniem np. współczesnych teorii interesariuszy, można po-
święcić proekologicznym organizacjom non-profit, oddziaływującym na kierunki roz-
woju miast, a także wpływającym na legitymizację proekologicznych, strategicznych 
zachowań podmiotów gospodarczych, działających w sieciach powiązań. Wykorzy-
stać można dorobek związany z koncepcjami kapitału intelektualnego i społecznego, 
w tym przypadku miast (patrz: Kreowanie…, s. 73–84 i 244–249).

W momencie wystąpienia zagrożeń, miasto jako system może być rozpatrywane 
pod względem zdolności do sprężystego zachowania. Prace na rzecz bezpieczeństwa 
ekologicznego powinny uwzględniać dorobek teoretyczny i praktyczny, związany 
z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i koncepcji ekomiast. Dotyczy 
to nie tylko edukacji i budowy świadomości obywatelskiej, ale także wykorzystywania 
doświadczeń i umiejętności korzystania z dostępnych danych, zawartych np. w syste-
mach informacji. Omawiana książka stanowi istotny głos w dyskusji na temat zrów-
noważonego rozwoju miast, a także ich bezpieczeństwa.




