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Люблинский угольный бассейн как территориально-производственный
комплекс

L ublin  Coal Basin as a Territorial and Productive Complex

PRZEGLĄD TEO RÎFSO ZW O JU  REGIONÛW

Rozwój ekonomiczny regionu zacofanego gospodarczo przebiegać może 
w różnoraki sposób, w oparciu o odmienne modele aktywizacyjne. W y
bór konkretnej strategii w tym  względzie uw arunkow any jest wieloma 
czynnikami uwzględniającym i cechy charakterystyczne obszaru, adekw at
ność proponowanych rozwiązań do możliwości realizacyjnych itp.

Wśród koncepcji industrialnego rozwoju regionów zarówno duże za
interesowanie, jak i konkretne działania absorpcyjne wzbudziły: polska 
idea tworzenia ośrodków w zrostu przemysłowego, francuska teoria biegu
nów wzrostu oraz radziecka — kompleksów terytorialno-produkcyjnych. 
W szystkie one -mają dużo punktów  wspólnych, co w poważnym stopniu 
ułatw ia ich adaptację w różnych krajach.

Koncepcja tworzenia ośrodków wzrostu przemysłowego sięga swym 
rodowodem do okresu ustalania założeń planu sześcioletniego w PRL. 
Wówczas to postulowano realizację centrów  uprzem ysłowienia m ających 
aktywizować rejony, w których zostały zlokalizowane (dotyczyło to szcze
gólnie ziem wschodnich).1 W pracach teoretycznych, m. in. B. W iniar
skiego, wyróżnione zostały dwie m etody takiej ak tyw izac ji2:

1 B. W i n i a r s k i :  P oli tyka  regionalna.  PWE. W arszawa 1976, s. 262—263.
2 B. W i n i a r s k i :  C zynnik i i e ta p y  podnoszenia in tensyw ności gospodarki ob

sza ró w  nierozwiniętych .  „B iuletyn KPZK P A N ” 1964, z. 31, s. 103.
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— w drodze „ataku  na wąskim froncie”,
— w drodze „natarcia szerokim frontem ”.
Pierw szy w ariant, zwany również aktyw izacją jednokierunkową, ce

chuje się dwoma etapam i realizacyjnym i: inw estycji podstawowych oraz 
rozbudowy i uzupełnień w infrastrukturze. Tworzony jest on od momen
tu  wprowadzenia na dany obszar z zew nątrz odpowiednio zorganizowa
nych jednostek wykonawczych uzupełniających na m iejscu swój poten
cjał. Dopiero w trakcie realizacji poszczególnych inw estycji albo już po 
ich rozruchu następuje koncentracja działań na rozbudowie in frastruk
tu ry  technicznej i społecznej, osadnictwa itp.

Druga form a aktyw izacji w ystępuje pod postacią kompleksowego za
gospodarowania regionu. Istotna różnica w stosunku do w ariantu po
przedniego polega na dłuższym czasie trw ania  procesu i odwrotnej kolej
ności poszczególnych etapów, a także na objęciu nią znacznie większych 
obszarów.

Nieco inaczej u jm uje tem atykę przem ysłowej aktyw izacji regionu 
T. Mrzygłód, postulując budowę podregionalnych zespołów przemysło
wych jako ośrodków w zrostu idustria lnego .3 Propozycja tego^ autora spro
wadza się do budowy określonej liczby nowych zakładów przemysłowych 
o pewnej założonej struk tu rze i wielkości. Część tych zakładów musi być 
zlokalizowana w pobliżu surowców, zaś pozostałe, o tzw. wolnej lokaliza
cji, cechuje większa swoboda rozmieszczenia. Na podstawie planów kom
pleksowego rozwoju regionów i w oparciu o analizę w arunków  lokaliza
cji, autor omawianej koncepcji proponuje miejsca rozmieszczenia pod
regionalnych zespołów produkcyjnych. Miejsca te przeważnie związane 
są z m iastam i i ich zapleczem. Cechować je powinien względnie równo
m ierny rozkład przestrzenny, a liczba ich jest uzależniona od możliwo
ści ekonomicznych obszaru.

Idee tworzenia ośrodków w zrostu przemysłowego na terenach wym a
gających aktyw izacji gospodarczej, mimo faktycznego ich istnienia, nie 
doczekały się realizacji. Słabym  ich punktem  było całkowite niedostoso
wanie do odpowiednich założeń program owych w dziedzinie przem ysłu, 
sform ułow anych przez planistów  gospodarczych. Oznaczało to brak za
bezpieczenia środków na realizację zaprezentowanej strategii. W ynikająca 
stąd nierealność koncepcji była powodem braku akceptacji przez odpo
wiednie władze.

Do prób syntetycznego opisu prawidłowości rządzących rozwojem re 
gionów należy zaliczyć rozbudowywane w krajach zachodnich koncepcje 
występujące pod wspólną nazwą teorii wzrostu spolaryzowanego. Podsta

3 T. M r z y g ł ó d :  P oli tyka  rozmieszczenia  p rzem ysłu  w  Polsce (1946— 1980).
KiW. W arszawa 1962, s. 38.
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wowym ich elem entem  jest tzw. jednostka napędow a4 albo w iodąca5, 
będąca najczęściej przedsiębiorstwem przem ysłowym  o znaczącym poten
cjale mogąca oddziaływać różnokierunkowo na działalność innych jedno
stek gospodarczych. Grupa jednostek wiodących, tzworząca tzw. biegun 
wzrostu, jest inicjatorem  procesu polaryzacji, tj. pobudzania do określo
nej działalności inwestycyjnej, zarówno na danym  obszarze, jak poza 
nim, a następnie wykorzystania reakcji mnożnikowej.

Polaryzacja bazuje na sprzężeniach w ystępujących w gospodarce, k tó 
re z reguły dotyczą sfery technologicznej, dochodów i popytu konsum p
cyjnego, a także na przesłankach o charakterze socjologicznym i psycho
logicznym dotyczących problem atyki m otyw acji decydentów. W spomnia
na koncepcja, związana z nazwiskiem współczesnego ekonomisty francu
skiego F. Perroux  6, ma raczej optymistyczny charakter, co przejaw ia się 
w przekonaniu o wpływie wszystkich urucham ianych sił nie tylko na 
spolaryzowany, ale i harm onijny rozwój regionu.

Na gruncie zachodnim kry tyk i teorii biegunów w zrostu pod kątem  jej 
przydatności dla krajów  rozwijających się dokonał J. L. Coraggio.7 W jego 
ocenie, nieliczne próby wprowadzenia w sposób efektyw ny w życie pro
cesu polaryzacji nie powiodły się albo wywołały efekty nieproporcjonal
nie małe w stosunku do poniesionych nakładów, staw iając pod znakiem 
zapytania uniwersalność koncepcji Perroux.

Wniosek ów potwierdzają prace Genewskiego Program u Badań Regio
nalnych, zawężając krąg ewentualnych, efektyw nych odbiorców do w y
soko rozw iniętych krajów  kapitalistycznych.8 Nie oznacza to oczywiście, 
iż pewne elem etny teorii polaryzacyjnej nie mogą mieć zastosowania 
w gospodarce o odmiennym charakterze, np. w centralnie zarządzanej, 
planowej gospodarce socjalistycznej. Szczególnie dotyczy to uw arunko
wań i współzależności technologicznych i ekonomicznych między poszcze
gólnymi gałęziami, które wynikają z działania techniczno-bilansowych 
praw  pomiędzy sferą produkcji, a dochodami ludności i sferą konsumpcji. 
Należy tu ta j zwrócić uwagę, iż w przypadku gospodarki planowej w ystą
pienie dodatkowego zapotrzebowania na produkcję czy usługi, indukow a

4 W i n i a r s k i :  Poli tyka  regionalna..., s. 259.
5 J. G r z e s z c z a k :  Koncepcje  polaryzacyjne w  p rzes trzen nym  zagospodaro

w aniu  kraju (na przyk ładzie  Francji). „Studia KPZK P A N ” 1971, t. X X X V I, s. 10.
8 F. P e r r o u x :  Les espaces économiques. „Economie appliquée” 1950, nr 1; 

Note sur la notion de pole de croissance. „Economie appliquée” 1955, nr 1—2; 
La firm e m otrice dans une region et la region motrice.  Bruksela 1961; U économ ie  
du  X X  Siecle. Paryż 1964 i inne.

7 J. L. C o r a g g i o :  K r y ty k a  teorii b iegunów wzrostu .  „B iuletyn KPZK P A N ” 
1977, z. 94, s. 8—40.

8 S. M. K o m o r o w s k i :  Genewski Program Badań Regionalnych. „B iuletyn  
KPZK P A N ” 1979, z. 103, s. 54— 55.
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nego przez biegun, nie jest w stanie samoczynnie wywołać realizację 
działań innych podmiotów gospodarowania wyznaczonych przez macierz 
nakładów  inwestycyjnych. Aby pokryć to zapotrzebowanie, trzeba je 
wcześniej przewidzieć i skwantyfikować. Zachodzi przy tym  konieczność 
uznania go za odpowiednio ważne — z punktu widzenia ogółu społeczeń
stw a — przez władze, które włączając do planu niezbędne działania, prze
sądzają o ich realiz'acji.

W radzieckich ideach kształtow ania nowych regionów ekonomicznych 
ważną rolę odgrywa, popularyzowana szczególnie przez M. K. Bandma- 
na 9, N. N. Kołosowskiego 10 i J. Ł. Siewastianowa, koncepcja komplesów 
terytorialno-produkcyjnych o zróżnicowanych param etrach: wielkich we- 
w nątrzregionalnych kompleksów, odrębnych wewnątrzkom pleksowych 
węzłowych ośrodków przem ysłowych i ich aglomeracji, stref względnie 
całkowitego zagospodarowania oraz stref intensywnego rozwoju rolni
ctwa. Próby jej zastosowania odnoszą się głównie do obszarów Syberii, 
adaptow anych przemysłowo na potrzeby radzieckiej gospodarki.

Na ogół przez wielkie w ew nątrzregionalne kom pleksy terytorialno- 
-produkcyjne rozumie się „planowo form owany całokształt trw ale po
wiązanych i uw arunkow anych wzajemnie, proporcjonalnie rozwijających 
się rodzajów produkcji w poszczególnych działach gospodarki narodowej, 
które: v

— utworzone zostały w celu wspólnego rozwiązania jednego lub kil
ku wielkich problemów gospodarki narodowej, przy czym wyróżniają się 
wielkością produkcji i w yraźną specjalizacją w skali k raju  oraz własnego 
rejonu ekonomicznego,

— skupione są na ograniczonym, koniecznie zw artym  obszarze dyspo
nującym  zestawem i wielkością zasobów, niezbędnymi dla uczestnictwa 
w rozwiązywaniu wielkich problemów gospodarki narodowej,

— efektyw nie (z punktu  widzenia gospodarki narodowej) wykorzy
stu ją  zasoby miejscowe,

— m ają jednolitą in frastruk tu rę  produkcyjną i społeczną”.11
Każdy kompleks terytorialno-produkcyjny zostaje stworzony na bazie

jednego lub kilku surowców naturalnych  występujących na danym ob
szarze. O ptym alny w ariant KTP powstaje w w yniku wykorzystania m e

9 M. K. B a n d m a n :  O ptim il izacyja  p ros trans tw ien no j s tru k tu ry  chozia js tw a  
ekonomiczeskogo rajona  [w:] Prim ienienije  m odie le j  dla rozrabotki schiem jorm iro-  
w anija  T PK ,  N ow osibirsk 1973.

10 N. N. K o ł o s o w s k i :  Tieorija  ekonomiczeskogo rajonirowanija,  Izd. M ysi, 
M oskwa 1969.

11 M. K. B a n d m a n :  ^Schemat i budow a m odeli  op tym alizacji ksz ta łtow ania  
k om pleksów  tery tor ia lno-produkcy jnych  [w:] Planowanie rozwoju  regionalnego  
w  św ie t le  dośw iadczeń  m iędzynarodow ych .  PWE. W arszawa 1974, s. 221.
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tod program owania liniowego. Analizując określony komples zwraca się 
tu  szczególną uwagę na 12:

1) zbiór obszarów przydatnych do lokalizacji obiektów,
2) zbiór obiektów w podziale na odpowiednie działy produkcji,
3) zasoby siły roboczej,
4) system transportow y z podziałem na rodzaje sieci transportow ych.
Zaprezentowana koncepcja KTP, w porównaniu z innym i form am i za

gospodarowania przestrzennego, a więc z rozproszonym rozmieszczeniem 
przedsiębiorstw  lub zwykłym ich zgrupowaniem, wykazują szereg zalet 
wyrażających się w oszczędności zasobów przyrodniczych i siły roboczej, 
w zmniejszeniu nakładów inw estycyjnych, obniżeniu kosztów bieżących, 
zmniejszeniu kosztów transportow ych, przyspieszonej cyrkulacji środków 
na tworzenie i funkcjonowanie in frastruk tu ry  oraz sfery produkcji nie
m aterialnej.

UZASADNIENIE WYBORU KONCEPCJI UPRZEM YSŁOW IANIA REGIONU
DLA OBSZARU LZW

W ybór określonego wzorca rozwojowego dla Lubelskiego Zagłębia Wę
glowego uw arunkow any był konkretną możliwością zastosowania go 
w polskich realiach bazującą na ew entualnym  podobieństwie gospodarki, 
w której koncepcja znalazła pozytywne zastosowanie, jak również na ba
daniach prowadzonych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Mie
dziowego.13 Dużą rolę odegrała aktualna popularność i zalety poszczegól
nych teorii rozwoju regionalnego.

Uwzględnienie tych wszystkich aspektów popartych pew nym i szczegó
łowymi przesłankam i, którym i były uw arunkow ania lokalizacyjne zde
term inow ane występowaniem  surowca węglowego, jak również fak t po
czątkowej fazy rozwoju zagłębia umożliwiającego podjęcie działań na 
rzecz optymalizacji s tru k tu ry  rejonu uprzem ysławianego przyczyniło się 
do przyjęcia koncepcji KTP jako modelu rozwojowego Lubelskiego Za
głębia Węglowego.

CZYNNIKI W ARUNKUJĄCE ROZWÓJ SPÓJNEJ WEWNĘTRZNIE
PRAWIDŁOWEJ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ LZW  

JAKO KOMPLEKSU TERYTORIALNO-PRODUKCYJNEGO

LZW zajm uje fragm ent centralnej i wschodniej części m akroregionu 
środkowo-wschodniego, w ypełniając rozległą, nieregularną nieckę rozcią
gającą się między Radzyniem a Hrubieszowem. Tworzy ono wydłużony

2 A. Z a g r o ż d ż o n :  Rejon u przem ys ław ia n y  a kom pleks te ry tor ia ln o-produ k
c y jn y  na przyk ładzie  legnicko-głogowskiego okręgu m iedziow ego  [w:] Modele te r y 
torialnych sys tem ó w  społeczno-ekonomicznych.  M ateriały sem inarium  w  Szuszen- 
skoje. „Biuletyn KPZK P A N ” 1977, z. 95, s. 215.

13 Ibid., s. 217.
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obszar o długości około 180 km  i zmieniającej się szerokości w granicach 
18—37 km .14 Istniejące opracowania planistyczne przew idują w najbliż
szym okresie eksploatację i rozwój społeczno-gospodarczy części zagłę
bia, tzw. Centralnego Rejonu Węglowego (CRW), obejmującego tereny 
dwóch województw: lubelskiego i chełmskiego, a w ram ach nich: miasto 
i gminę Łęczna oraz gminy: Puchaczów, Milejów, Spiczyn, Ludwin, Cy
ców, Siedliszcze, W ierzbica i U rszulin o łącznej powierzchni 1105 km2 
(patrz ryc. 1). Aby obszar ten uzyskał wszelkie znamiona kompleksu te- 
rytorialno-produkcyjnego niezbędne jest. spełnienie określonych w arun
ków w ynikających z cech charakterystycznych KTP. One to zdeterm inu
ją s truk tu rę  funkcjonalną CRW.

Pierwszą niezbędną przesłanką jest rozwiązywanie ważnych proble
mów gospodarki narodowej i własnego regionu. W przypadku CRW cho
dzi o dostarczenie węgla kam iennego będącego najw ażniejszym  surowcem 
energetycznym  i eksportowym  Polski i równocześnie źródłem dewiz n ie
zbędnych dla przełam ującej głęboki kryzys gospodarki. Kompleks CRW 
musi także uwzględniać potrzebę aktyw izacji słabo rozwiniętego m akro
regionu środkowo-wschodniego.

The localization of the Central Coal R e
gion in the M iddle-Eastern macroregion; 
1 — state border, 2 — central-eastern  
m acroregion border, 3 — LCB (Lublin 
Coal Basin) , area, 4 — Central Coal 

Region

Ryc. 1. Położenie Centralnego Rejonu w  
m akroregionie środkow o-w schodnim ; 1 — 
granica państw a, 2 — granica m akro
regionu, 3 — obszar LZW, 4 — C entral

ny R ejon W ęglowy

14 U w arunkowania d la  obszaru CRW.  Biuro Planow ania Przestrzennego. Lublin  
1978, s. 3—5.
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C entralnym  ogniwem każdego KTP jest sfera produkcyjna składająca 
się 'z gałęzi specjalizacyjnych, grup uzupełniających rodzajów produkcji 
i pewnych elem entów infrastruktury. Gałęzie specjalizacji określają m iej
sce kom pleksu w terytorialnym  podziale pracy w skali k raju  i regionu. 
Zestaw gałęzi specjalizacji oraz czas i tempo ich rozwoju określone są 
przez zasoby kompleksu, zapotrzebowanie na nie gospodarki narodowej, 
w arunki geograficzne obszaru oraz koszty produkcji i dostarczenia jej do 
odbiorcy.15

Taką wyspecjalizowaną gałęzią w przypadku CRW będzie przemysł 
wydobywczy węgla kamiennego. Docelowo planuje się tu ta j budowę 
7 kopalń o łącznej zdolności eksploatacyjnej 25 milionów ton. P rzy  usta
laniu lokalizacji poszczególnych powierzchni kopalnianych uwzględniono 
szereg czynników wynikających zarówno z górniczego zagospodarowania 
złoża, jak i stanu dotychczasowej zabudowy powierzchni. W zakresie wa
runków  powierzchniowych wzięto pod uwagę tereny  wolne od zabudowy 
i niezalesione, najkorzystniejsze ukształtowanie terenu  umożliwiające od
prowadzanie wód powierzchniowych i ścieków, a także możliwość wyko
rzystania istniejących dróg komunikacyjnych i najkorzystniejsze dane 
geologiczno-inżynierskie i glebowe.16

Rolnictwo będzie pełniło równorzędną z górnictwem funkcję gospo
darczą obszaru CRW.17 Osiągnięcie tego celu wymaga znacznej intensyfi
kacji gospodarki rolnej, przede wszystkim drogą pełniejszego w ykorzy
stania zasobów przyrodniczych i gospodarczych rejonu.

W profilu produkcyjnym  jako zasadę przyjęto możliwie dużą samowy
starczalność obszaru. Zakłada się ją w odniesieniu do produktów nie w y
m agających przed spożyciem zasadniczego dalszego przetw arzania na 
miejscu ze względu na łatwość uszkodzenia (w paszach dla produkcji 
zwierzęcej, w produktach przewidywanych do spożycia w stanie świe
żym). Na m iejscu przewiduje się więc przetwarzanie produktów na bez
pośrednie zaopatrzenie ludności (spożywczy przem ysł usługowy) oraz 
pasz dla inw entarza (suszarnie pasz). Nadwyżki niektórych produktów  
upraw ianych na obszarze CRW, ze względu na właściwe w ykorzystanie 
walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (owoce, zboża, rośliny prze
mysłowe), powinny być eksportowane poza kompleks do dalszego prze
tw arzania. W yjątek może tu  stanowić przetwórstwo owoców i warzyw 
(Milejów) oraz częściowo pasz. Organizację produkcji zwierzęcej charak
teryzować powinno większe nasilenie chowu zwierząt, szczególnie z pół

15 B a n d m a n: Schem at i budowa modeli optymalizacji. .. , s. 228.
18 D y r e k ty w n y  pro jek t  koncepcyjny kompleksowego zagospodarowania CRW  

w  LZW.  Biuro Studiów  i Typizacji. Katowice 1980, s. 42.
17 Plan zagospodarowania  przestrzennego Centralnego Rejonu LZW. Biuro P la 

now ania Przestrzennego. Lublin 1979, s. 62—76.
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nocnej i wschodniej części CRW. W sadownictwie, poza zwiększeniem 
ogólnej powierzchni, celowe będzie przyjęcie założenia intensywnego 
przyrostu średniej powierzchni sadów towarowych.

Specyfika KTP wymaga w yodrębnienia nie tylko gałęzi specjalizacyj
nych, lecz również je uzupełniających. G eneralnie rzecz biorąc, podzielić 
je można na: pomocnicze dla podstawowych (specjalizacyjnych) i szeroko 
rozumiane usługowe dla ludności.

Główne zgrupowania działalności uzupełniającej przewidziano w dziel
nicy przemysłowej Zawadów, w rejonie stacji kolejowej Jaszczów, w oko
licy Puchaczowa oraz w nowych m iastach górniczych. Funkcje pomocni
cze realizować m ają zakłady zaopatrzenia materiałowego, remontowo- 
-warsztatowe, remontowo-budowlane, naprawcze, montażowe a także 
Zespół Usług Górniczych. Przew iduje się również budowę fabryki urzą
dzeń górniczych i wyciągowych świadczącej zarazem  usługi w zakresie 
rem ontów kapitalnych produkowanych przez siebie m aszyn.18

Odnośnie do działalności usługowej dla ludności należy stwierdzić, iż 
zamierzenia rekonstrukcji i rozbudowy przem ysłu usługowego na terenie 
CRW dyktowane są potrzebam i w ynikającym i ze w zrostu liczby ludności 
pozarolniczej i troską o stworzenie odpowiednio atrakcyjnego standardu 
obsługi, a także preferencjam i będącymi rezultatem  posiadania m iejsco
wego surowca. Przew iduje się więc rozwój branży piekarniczej, m leczar
skiej, wędliniarskiej, garm ażeryjnej i napojów bezalkoholowych. W celu 
w yrów nania społecznych skutków niekorzystnie kształtu jącej się s truk 
tu ry  zatrudnienia kobiet w górnictwie (udział 5— 10%), budownictwie 
(18—22%) i transporcie (20— 25%) oraz stworzenia m iejsc pracy dla osób 
o ograniczonej zdolności do w ykonyw ania cięższych prac fizycznych, 
wielce pożądana by była budowa szeregu zakładów przem ysłu lekkiego 
(między innymi branży konfekcyjnej). Dla uniknięcia zaś jednostronności 
rozwoju kompleksu powinny być tu ta j rozw ijane inne przemysły: m ate
riałów budowlanych, maszynowy w branży elektrotechnicznej (Łęczna).

Realizacja całej zaprezentowanej działalności będzie wym agała 
absorpcji poważnej ilości siły roboczej. Przew idyw any program  zatrudnie
nia w CRW obejmie 110 tysięcy miejsc pracy, z czego na przemysł p raw 
dopodobnie przypadnie około 41%, rolnictw o — około 18%, usługi — 
około 24,5%. Z ogólnej liczby tych, którzy znajdą pracę w przemyśle, aż 
89% stanowić będą pracownicy górnictwa (głównie mężczyźni). Olbrzym i 
wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą w kompleksie (rzędu 336%), bę
dzie wymagał poważnych przemieszczeń ludnościowych wew nątrz anali
zowanego obszaru. Jednakże potencjał zasobów pracy CRW mimo wszyst
ko okaże się prawdopodobnie niew ystarczający do realizacji założonych

18 D y re k ty w n y  p ro jek t koncepcyjny... , s. 137— 160.
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przedsięwzięć industrializacyjnych. O ile przyszłe m iasta kompleksu będą 
posiadały nadwyżki siły roboczej rzędu 38—40 tysięcy osób, co o 142% 
przekracza zapotrzebowanie, o tyle obszar niezurbanizowany wykazywał 
będzie pod tym  względem spory niedobór (rzędu 45—46 tysięcy osób, co 
stanowi około 55%  zapotrzebowania). W sumie oznacza to niedobór siły 
roboczej w wielkości 7 tysięcy osób, co stanowi około 7% ogólnego za
potrzebowania wynikającego z przew idyw anej liczby miejsc pracy 
w CRW. Wobec powyższego należy uwzględnić w program ie rozwoju 
kompleksu zjawisko m igracji, i to nie tylko z najbliższego otoczenia, lecz 
również — choć na znacznie mniejszą skalę — z innych regionów 
kraju.

Perspektyw iczny program  ludnościowy, ogólne zasady jej rozmieszcze
nia, w arunki ekologiczne obszaru, a także program  tworzonych miejsc 
pracy im plikują przekształcenia w układzie osadniczym CRW.

Wymóg wysokiej jakości życia górników stał się powodem poszuki
wań odpowiednich terenów  siedliskowych położonych w stosunkowo bli
skim sąsiedztwie miejsc pracy (zakładając ich stosunkowo niewielką 
uciążliwość dla otoczenia). Nie dalej jak w zasięgu 30 m inutowej izo- 
chrony dojazdów w obszarze CRW (wyłączając teren  wydobywczy, zgod
nie z rygoram i ochrony złoża), otrzym ano dwa potencjalne sektory osie
dleńcze: zachodni i wschodni. S truk tu rę  osadniczą sektora zachodniego 
tworzyć będzie zespół m iejski Łęczna, liczący około 110 tysięcy m ieszkań
ców, a w ram ach jego:

— nowe miasto Łęczna jako główny ośrodek zespołu, liczący pod ko
niec okresu perspektywicznego około 70 tysięcy mieszkańców,

— nowe miasto Białka o wielkości docelowej około 30 tysięcy miesz
kańców,

— dzielnica przem ysłowa Zawadów wraz ze strefą izolacyjną, jako 
główne skupisko przem ysłu górniczego CRW i zakładów obsługujących 
miasta.

Z zespołem m iejskim  Łęcznej związane również będą inne, mniejsze 
jednostki osadnicze, jak Puchaczów i Milejów pełniące funkcje ośrodków 
gminnych, o docelowym zaludnieniu 5 oraz 8— 10 tysięcy mieszkańców.

Funkcje osadnicze sektora wschodniego wyznaczono w pracach plani
stycznych nowemu m iastu W ierzbica (Pniówno). Ma ono liczyć w okresie 
perspektywicznym  około 35 tysięcy mieszkańców i tworzyć jeden orga
nizm osadniczy z wsią W ierzbica, ośrodkiem gm innym  o zakładanej 
wielkości 7 tysięcy mieszkańców. Jednostkam i dopełniającymi ten układ 
m ają być ośrodki gminne: Cyców i Siedliszcze.20

19 Plan zagospodarowania przestrzennego... , s. 33.
20 Ibid., s. 158— 172.
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Nieodłącznym elem entem  planowania rozwoju kompleksu CRW po
winno być staranie o stworzenie odpowiednich w arunków  życia ludności 
go zamieszkującej. Działanie to nabiera szczególnej wagi w świetle za
kładanej znacznej m igracji ludności na teren  kompleksu. Stąd też po
ziom w arunków  bytowych ludności musi spełniać rolę m agnesu nie tylko 
ją przyciągającego, lecz skłaniającego ją do zamieszkania tu  na stałe. Aby 
działać skutecznie trzeba mieć rozeznanie w zakresie przyszłościowej 
s tru k tu ry  demograficznej kompleksu, skali potrzeb ludności oraz środków 
niezbędnych do ich zaspokojenia.

W śród czynników sprzyjających wew nętrznej in tegracji KTP bardzo 
ważną rolę odgrywa in frastruk tu ra  gospodarcza, w ram ach której można 
wydzielić systemy: transportu , łączności, energetyki, zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków.

Do realizacji planow anych zadań transportu  CRW niezbędne staje się 
przew idyw anie następujących inwestycji w zakresie in frastruk tu ry  trans
portowej 21:

—  budowa linii Zawadów—Tarło ze stacją węglową Zawadów,
— m odernizacja linii kolejowej Zawadów—Lublin— Lubartów,
— budowa linii^ Zawadów—Rejowiec,
— budowa stacji towarowej Puchaczów i stacji Jaszczów.
W pracach planistycznych szczególną uwagę zwrócono także na stwo

rzenie odpowiednich w arunków  rozwoju ruchu osobowego na wszystkich 
liniach szlakowych obszaru kompleksu, zwłaszcza zaś w relacjach:

1) Lublin— Białka—Zawadów—Rejowiec—Chełm,
2) Chełm—Rejowiec— Zawadów—Puchaczów (Łęczna)— Lubartów.

Lokalizację kolejowego dworca osobowego zaproponowano w Białce.
Dworzec ten  obsługiwałby zespół m iejski Łęczna—Białka. Uwzględniono 
również rezerw ę terenu  pod realizację kanału żeglugowego na odcinku 
Zawadów— Luszawa—Kanał Lubelski „Wisła—Bug”. W przypadku doj
ścia do skutku  budowy elektrow ni w Luszawie, realizacji tej inwestycji 
spodziewać się należy w stosunkowo bliskiej perspektywie. Lokalizację 
portu węglowego związano natom iast z rejonem  Zawadowa, tj. z miejsco
wością Szpica.22

Transport kołowy będzie prawdopodobnie pełnił zasadniczą rolę 
w przewozach pasażerskich na obszarze. CRW i regionalnych przewozach 
towarowych. W osobowym rucHu kołowym dominującą rolę odgrywać 
będą dojazdy do pracy, do obszarów rekreacji, do centrów  wojewódzkich, 
tj. Lublina i Chełmna. Do tych celów służyć m ają w szczególności nastę
pujące drogi w relacjach: Łęczna— Zawadów, Białka—Zawadów, Łęcz-

21 Ibid., s. 102.
22 Ibid., s. 105.



LZW jako kom pleks terytorialno-produkcyjny 237

na—Białka, zespół m iejski CRW—Lublin, W ierzbica—Chełm, zespół m iej
ski CRW—Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i inne. Istnieje również po
trzeba pasażerskiej obsługi lotniczej obszaru nadsystemowego CRW. 
W pierwszym  etapie funkcje lotniska pasażerskiego wyznaczono odpo
wiednio do tego przygotowanemu lotnisku w Świdniku.

Założono również osiągnięcie wysokiego standardu zaspokojenia po
trzeb w zakresie telekom unikacyjnych środków masowego przekazu. 
Umożliwi to radiowo-telewizyjne centrum  nadawcze lokalizowane koło 
miejscowości Piaski. Przew iduje się również budowę i rozbudowę central 
telefonicznych i sieci telekom unikacyjnej zapewniających około 15 ty 
sięcy num erów  dla obiektów przemysłowych i 35 tysięcy num erów  dla 
nowych zespołów osiedleńczych.23

Kolejnym  niezm iernie ważnym elem entem  in frastru k tu ry  gospodar
czej CRW będzie energetyka. Do zabezpieczenia realizacji program u roz
woju i funkcjonowania tego KTP niezbędna będzie moc energetyczna 
rzędu 500 MW. W związku z tym obszar kompleksu musi być włączony 
do krajowego system u linii przesyłowych o napięciu 400 kV. Na tery to 
rium  CRW m ają one mieć charakter linii napow ietrznych biegnących 
z Lublina i z Rzeszowa. W skład systemu elektroenergetycznego ma 
wejść elektrow nia cieplna o mocy do 3 tysięcy MW, w ykorzystująca od
pady sortownicze i gorsze gatunki węgla, o lokalizacji w ariantow ej w Lu- 
szawie lub Woli Korybutowej. W założeniach planowych dużą wagę 
przyw iązuje się do gazyfikacji obszaru CRW. Jako zasadę przyjęto tu 
dw ustronne zasilanie: z jarosławskiego gazociągu m agistralnego oraz 
z gazociągu lubaczowskiego. W ystępuje też potrzeba realizacji gazociągu 
przemysłowego Św idnik—Krasnystaw  z odgałęzieniem do Łęcznej oraz 
gazociągu Zamość—K rasnystaw  z odgałęzieniem Rejowiec Fabryczny— 
—Chełm—Wierzbica.

Czynnikiem w arunkującym  sprawne funkcjonowanie przyszłego kom
pleksu jest prawidłowo^ rozwijająca się gospodarka wodno-ściekowa. 
W związku ze zjawiskiem  deficytu wodnego w CRW konieczny jest prze
rzu t wody z innych zlewni. W yczerpywanie się zasobów wód podziem
nych im plikuje potrzebę ujęcia wód powierzchniowych na rzece Wieprz 
zasilanej ze zbiornika retencyjnego w Izbicy, a później na Tanwi i Sanie. 
Potrzeby rolnictw a pokryć ma system urządzeń Kanału W ieprz—Krzna. 
Gospodarka ściekowa zespołu miejskiego Łęczna-Białka oparta  zostanie
0 scentralizowaną sieć przesyłu i oczyszczania ścieków kom unalnych
1 przem ysłowych na centralnej oczyszczalni „Puchaczów” wyposażonej 
w wielofunkcyjny zbiornik wód pościekowych „Turowola” . Z kolei rejon

23 Ibid.,  s. l l l .
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W ierzbicy ma posiadać odrębny system  kanalizacji z odprowadzaniem 
wód pościekowych do rzeki Bug poprzez rzekę Uherkę.24

Między poszczególnymi elem entam i zintegrowanego układu przestrzen
nego, jakim  ma być CRW, powinny istnieć szerokie powiązania. Obejmu
ją one przepływ ludności, dóbr m aterialnych, energii i inform acji. Możli
wość realizacji takich przemieszczeń w ypływa z samej istoty urządzeń 
in frastruk tu ry  gospodarczej. W ystępowanie połączeń infrastruk turalnych  
w sposób konieczny w arunkuje wystąpienie na danym  obszarze powiązań 
społecznych, instytucjonalnych i funkcjonalnych, co ma ogromny wpływ 
na spójność w ew nętrzną jego struk tury .

ZAKOŃCZENIE

Realizacja zamierzeń dotyczących przekształceń s tru k tu ry  funkcjonal
no-przestrzennej obszaru CRW, będącego w fazie aktyw izacji gospodar
czej, w oparciu o wzorzec w postaci koncepcji kompleksów terytorialno- 
-produkcyjnych wym agał będzie poważnej absorpcji sił i środków. 
W tym  kontekście obawy może budzić perspektyw a zagrażających przed
sięwzięciu ograniczeń będących udziałem polskiej gospodarki, „oszczędno
ści”, które w imię realizacji celu nadrzędnego (węgiel) dotknąć mogą po
zostałych sfer kompleksu, podważając ową jego kompleksowość.

Р Е З Ю М Е

На ф оне других теорий развития регионов, а такж е в конкретном прак
тическом применении в статье представляется концепция территориально-про
изводственных комплексов. Указывая на недостатки теории центров промы
шленного роста и ограниченные возможности применения поляризационной  
концепции, автор стремится доказать выбор активизационного образца для  
территории Центрального угольного района в Люблинском угольном бассейне. 
Он пытается такж е показать способ приспособления избранной стратегии р аз
вития к создаваемой новой функционально-пространственной структуре этого 
развивающегося района, обращая особое внимание на аспект целостности этой  
структуры.

S U M M A R Y

The author of the paper carries out a presentation of the concept of T errito
rial ancl Productive C om plexes on the background of other theories of re
gional developm ent. Pointing at the shortcom ings of the theory of the centres of

24 S yn tezy  przestrzenne w arian tow ych  koncepcji rozw oju  L ubelsko-Chelm skiego  
Okręgu G órniczo-Przem ysłow ego  oraz w n iosk i do strategii jego rozwoju.  In stytu t - 
Kształtowania Środowiska. W arszawa 1980, s. 70—77.
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industrial grow th and the lim its of the possib ilities of applying the polarization  
concept, the author attem pts to justify  the choice of the activization  m odel for the 
region of the Central Coal R egion in the Lublin Coal Basin. The author also tries 
to present the w ay of adapting a selected  strategy of developm ent to the new  
functional and spatial structure of this region under industrialization paying parti
cular attention to the aspect of the coherency of this structure.


