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Mapa 1. Wybrane funkcje specjalne Łodzi.
Mapa przedstawia zasięg oddziaływania Łodzi na przestrzeń społeczno-gospodarczą regionu.
Są to wybrane funkcje egzogeniczne miasta – administracyjne, społeczne i gospodarcze. Znakami liniowymi oznaczono obszary zasięgów oddziaływania właściwe poszczególnym instytucjom.
Większość danych zebrano bezpośrednio w terenie (w siedzibach firm i organizacji) oraz zaczerpnięto z dostępnych materiałów źródłowych (ustawy, oficjalne strony internatowe instytucji).
Prezentowane funkcje mają charakter formalny i ich zasięg przestrzenny określają odpowiednie ustawy i przepisy o działalności badanych instytucji. Najistotniejsza jest na pewno funkcja
administracji wojewódzkiej, której odpowiednie urzędy mieszczą się w Łodzi. Łódź jest siedzibą
przedstawiciela rządu w terenie (Wojewody) i jego Urzędu Wojewódzkiego oraz władz samorządowych województwa (Marszałka i Sejmiku Województwa). Granice nowego województwa wyznaczają obszar oddziaływania wielu instytucji regionalnych i lokalnych. Zaliczyć do nich można: policję, straż, urząd celny, ale także kasę chorych czy podległe samorządowi kuratorium
oświaty. Część instytucji, takich jak: Poczta Polska, Zakłady Energetyczne i telekomunikacyjne
ma swój zasięg oddziaływania taki, jaki miały przed reformą administracyjną z 1999 r. Dostosowanie obszarów obsługi do nowego podziału administracyjnego pociągnęło by za sobą znaczne
koszty.
Całkowity brak nawiązania do podziału administracyjnego mają granice Archidiecezji Łódzkiej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Centralnej Załadowni Łódź PKP (tab. 1).

Tabela 1. Zasięg oddziaływania instytucji społeczno-gospodarczych – oddziały i filie w Łodzi
Instytucja

Zasięg
Służby mundurowe

Policja wraz z Urzędem Ochrony Państwa

Województwo

Państwowa Straż Pożarna

Województwo

Inspekcja Celna

Województwo

Wojsko Polskie

Okręg Śląski z siedzibą we Wrocławiu
Ochrona zdrowia

Kasa chorych

Województwo

Inspekcja sanitarna

Województwo

Oświata
Kuratorium

Województwo
Komunikacja

Poczta Polska

Dawne województwa: łódzkie, skierniewickie, sieradzkie

Telekomunikacja

Dawne województwa: łódzkie, skierniewickie, sieradzkie

PKP przewozy towarowe

Obszar wyznaczony przez miejscowości (sekcje ekspedycyjne): Szczutów, Ponętów, Siedzice, Rusiec
Łódzki, Radomsko, Tomaszów Maz., Koluszki, Mszczonów, Zawidz
Gospodarka

Lasy Państwowe

21 nadleśnictw – 292064 ha w tym 78,4 w woj. łódzkim, 17,9 w mazowieckim, 2,4 w świętokrzyskim,
1,3 w kujawsko-pomorskim

Energetyka (Łódzki Zakład Energetyczny i Zakład
Energetyczny Łódź-Teren)

Dawne województwa: łódzkie, skierniewickie, sieradzkie
Inne

Sąd apelacyjny

Województwo łódzkie i powiaty: kępiński, kaliski,
ostrzeszowski, pleszewski, krotoszyński, jarociński
(woj. wielkopolskie)

Archidiecezja

34 dekanaty, 212 parafii, zawiera się całkowicie w
województwie łódzkim

Inspekcja Pracy

Województwo

Mapa 2. Oddziaływanie Łodzi na przestrzeń społeczno-kulturową regionu.
Mapa pokazuje obszar oddziaływania łódzkich mediów (prasa, radio, telewizja) oraz siedziby
filii łódzkich szkół wyższych i szkół z ich akredytacjami. Potrzebne dane zebrano w terenie (w
siedzibach instytucji).
Media i szkoły wyższe mają największy wpływ na kształtowanie przestrzeni społeczno-kulturowej danego regionu. Są one nośnikami kultury wyższej o charakterze elitarnym – wyższe
uczelnie, jak i kultury masowej – prasa, radio, telewizja. Wpływają one silnie na proces integracji całego obszaru i jego związki ze stolicą regionu.
W Łodzi wydawanych jest 8 tytułów prasowych. Trzy z nich to periodyki o zasięgu ogólnopolskim – Angora, Fakty i Mity, To i Owo. Pięć kolejnych dociera do mieszkańców całego województwa. Są to: Dziennik Łódzki – Wiadomości Dnia, Express Ilustrowany, Gazeta Łódzka
(dodatek Gazety Wyborczej), Kalejdoskop i Odgłosy. Tylko dwa pierwsze osiągają łączny nakład
blisko 200 tys. egzemplarzy dziennie. Z wymienionych tytułów trzy są dziennikami, a dwa periodykami o tematyce kulturalnej – Odgłosy i Kalejdoskop. Uzupełnieniem lokalnego rynku prasowego jest wydawany poza Łodzią dodatek łódzki miesięcznika budowlanego Murator.
Łódź oddziałuje również na region poprzez media elektroniczne. W mieście funkcjonuje aż
siedem stacji radiowych. Dwie z nich docierają tylko do słuchaczy w Łodzi (TKM FM i Radio
Żak), pozostałe są słyszalne w promieniu około 60 do 80 km od miasta. Samodzielne rozgłośnie
działające tylko w Łodzi i regionie to Radio Classic i Parada, pozostałe są oddziałami lokalnymi
sieci ogólnopolskich (ESKA, Plus, Polskie Radio).

Na rynku telewizyjnym największą instytucją jest Telewizja Polska – Ośrodek Regionalny
w Łodzi. Jej programy można odbierać nawet do 100 km od Łodzi. Docierają one do dawnych
województw: sieradzkiego, piotrkowskiego, skierniewickiego i płockiego oraz są dostępne
prawie na całym terenie nowego województwa łódzkiego. Zupełnie inaczej transmitowany jest
sygnał prywatnej telewizji TOYA. Drogą kablową dociera ona jedynie do wybranych odbiorców
w mieście.
W Łodzi mieszczą się także dwie redakcje związane z mediami ogólnopolskimi. Są to redakcja regionalna TVN i redakcja Trybuny.
Istotną funkcję w kształtowaniu przestrzeni społeczno-kulturowej regionu mają szkoły wyższe. Ich bezpośrednia działalność w regionie i rozwijanie kształcenia akademickich poza Łodzią
możliwa jest dzięki otwarciu filii i akredytacji (potwierdzeniu jakości kształcenia i uwierzytelnieniu) danej innym uczelniom. Uniwersytet Łódzki utworzył 5 kierunków w filii w Tomaszowie
Mazowieckim oraz w Sieradzu, a Politechnika Łódzka 2 kierunki w Sieradzu. Uniwersytet ponadto udzielił akredytacji Akademii Świętokrzyskiej.
Region, który można wyznaczyć na podstawie zasięgu oddziaływania mediów i szkół wyższych w znacznym stopniu pokrywa się z obszarem nowego województwa łódzkiego.
Mapa 3. Zasięg oddziaływanie Łodzi w ocenie społeczności lokalnych peryferycznej strefy regionu łódzkiego.
Mapa ilustruje przestrzenny zasięg wpływów Łodzi w aspekcie społecznej akceptacji przynależności do województwa łódzkiego na tle rzeczywistych związków ludności z miastem w zakresie realizacji potrzeb wyższego rzędu – ważniejszych zakupów, wizyt u lekarzy specjalistów, potrzeb kulturalno-rozrywkowych i in. Za pomocą metody kartogramu pokazano preferencje ludności co do przynależności do województw oraz natężenie powiązań usługowych z Łodzią na tle
kontaktów z innymi ośrodkami.
Mapę sporządzono na podstawie opracowania Studium wiedzy o regionie łódzkim. Delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódzkiego (M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski, 1996),
będącego efektem empirycznych badań terenowych przeprowadzonych wśród ludności. Studia
prowadzone były w lipcu 1996 r., a więc przed reformą administracyjną kraju, w strefie dawnych
pograniczy województwa łódzkiego z innymi województwami. Z wymienionego opracowania
wykorzystano mapy nr 17 i 24 oraz tab. 5A.
1. Badania wykazały silne związki z Łodzią w zdecydowanej większości badanych gmin peryferycznej strefy regionu łódzkiego. Wyraźna dominacja zwolenników województwa łódzkiego
występuje w północnych gminach powiatu poddębickiego, kutnowskiego i łowickiego. Przeciwwagę dla wpływów Łodzi stanowi jedynie Warszawa na wschodzie, zwłaszcza w rejonie Skierniewic i Nowego Miasta nad Pilicą, na zachodzie zwolennicy województwa ze stolicą w Poznaniu stanowili większość jedynie w trzech badanych gminach. Kielce jako ośrodek wojewódzki
wybrała większość mieszkańców trzech gmin na południowym wschodzie, należących do województwa kieleckiego przed 1975 r.
2. Deklaracje przynależności znalazły w większości przypadków swoje odzwierciedlenie
w istniejących powiązaniach funkcjonalnych respondentów. Pytani o ośrodki realizacji różnych
potrzeb wyższego rzędu respondenci bardzo często wskazywali Łódź. Dotyczy to zwłaszcza
mieszkańców gmin zachodniego i północnego pasa badanego obszaru – Łódź znalazła się na
pierwszym lub drugim miejscu, wśród wszystkich wskazywanych miejscowości. Warto podkreślić, że dość powszechnie wymieniano obecne (i dawne) miasta powiatowe, wyraźnie powiązane
funkcjonalnie z Łodzią. W południowej części analizowanego obszaru istnieją kontakty mieszkańców z miastami leżącymi poza województwem łódzkim (Kępno, Częstochowa, Końskie).
Województwo łódzkie w obecnym kształcie (po 1999 r.) obejmuje obszary o wyraźnych powiązaniach ze stolicą województwa, granice generalnie odzwierciedlają preferencje większości
mieszkańców badanej strefy.
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Mapa 4. Oddziaływanie usługowe Łodzi.
Na mapie przedstawiono zasięg i natężenie związków Łodzi w zakresie powiązań organizacyjnych sektora bankowego i ubezpieczeniowego za pomocą kartodiagramu wektorowego. Informacje na temat jednostek terenowych podległych placówkom bankowym i ubezpieczeniowym
działającym w Łodzi zebrano w marcu i kwietniu 2002 r.
W Łodzi znajdują się centrale 2 banków: LG Petro Bank i Banku Przemysłowego S.A.,
mające niezbyt liczną sieć placówek zarówno w regionie łódzkim, jak i w kraju. Ponadto Łódź
stanowi regionalne centrum pewnych banków, których centrale działają w innych miastach
(w Łodzi funkcjonuje 17 ban-ków z centralą w Warszawie,
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Łódź oddziałuje poprzez filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne podległe jednostki terenowe sektora bankowego i ubezpieczeniowego na wszystkie większe miasta w regionie. Największe
natężenie powiązań wykazują miasta – stolice województw sprzed 1999 r.: Sieradz, Skierniewice
i Piotrków Tryb. Duża liczba jednostek filialnych podległych placówkom w Łodzi znajduje się
również w Bełchatowie i Tomaszowie Mazowieckim.
Mapa 5. Oddziaływanie transportowe Łodzi.
Mapa obrazuje zasięg i natężenie powiązań transportowych Łodzi mierzone liczbą połączeń
pasażerskich PKS i PKP przedstawione za pomocą kartodiagramu wstęgowego i kołowego. Podstawę do opracowania stanowiły rozkłady jazdy pociągów i autobusów udostępnione na Dworcu
Centralnym Łódź Fabryczna.
Połączenia autobusowe tworzą silnie rozbudowaną sieć we wszystkich kierunkach. Odgrywają one zasadniczą rolę przede wszystkim w powiązaniach regionalnych. Natężenie maleje wraz
z odległością. Słabiej rozwinięte są połączenia PKP, co wynika z układu dróg kolejowych
i znacznego wydłużenia w stosunku do połączeń prostoliniowych.
Największe natężenie połączeń istnieje wzdłuż dróg kołowych i kolejowych łączących Łódź
z największymi miastami w regionie. W układzie regionalnym najsłabsze związki z Łodzią, mierzone liczbą regularnych połączeń transportu pasażerskiego, mają najdalej położone ośrodki
osadnicze w południowej części województwa.
W systemie połączeń pozaregionalnych Łódź ma najwięcej połączeń z Warszawą i miastami
leżącymi w zasięgu ekwidystanty 200 km od Łodzi. Zaznaczyć należy również silnie rozwiniętą
sieć połączeń w kierunku południowym i brak linii transportowych w środkowej części środkowo-zachodniej i środkowo-wschodniej.
Mapa 6. Funkcje Łodzi w regionalnej i krajowej sieci osadniczej.
Funkcje Łodzi w regionalnej i krajowej sieci osadniczej określono dla roku 1999, wykorzystując założenia teorii bazy ekonomicznej miast (K. Dziewoński, 1971). Za miernik funkcji przyjęto informację o liczbie zatrudnionych w Łodzi i pozostałych miastach województwa łódzkiego
w podziale na 12 sekcji gospodarki narodowej. Zastosowano metodę pośredniej identyfikacji
funkcji zwaną „metodą reszt” (residual method) opracowaną przez H. Hoyta (patrz M. Jerczyński, 1971).
Pojęcie funkcji nie jest prostą cechą miasta wynikającą jedynie z liczby i wielkości zlokalizowanych w nim działalności społeczno-gospodarczych (mierzonych zatrudnieniem), ale stanowi
ona wynik dualnego charakteru jego gospodarki – endogenicznego i egzogenicznego. Funkcje
endogeniczne podtrzymują egzystencjalne potrzeby miasta, natomiast egzogeniczne stanowią o
jego powiązaniu i udziale (roli) w krajowym systemie osadniczym (A. Suliborski, 2001). Funkcje egzogeniczne mają charakter relacyjny i zależą od kilku zmiennych, takich jak: ogólnej liczby
i wielkości działalności społeczno-gospodarczych oraz wielkość konkretnej działalności w mieście, a także od odpowiadających im wartości dla kraju, ponadto od liczby mieszkańców miasta.
Mapa jest kartodiagramem, na którym przedstawiono diagramami kolistymi strukturę funkcji
egzogenicznych Łodzi i innych miast regionu łódzkiego. Wielkość kół współśrodkowych jest
proporcjonalna do liczby zatrudnionych ogółem oraz liczby pracujących w sektorze egzogenicznym. W kołach ilustrujących grupę egzogeniczną pokazano jej strukturę, która wskazuje zarówno
na liczbę tworzących ją funkcji, jak i ich wielkość. Grupa egzogeniczna jest zawsze częścią ogólnego zatrudnienia w miastach. Relację tę pokazują współśrodkowe okręgi oraz tabela 1 na rewersie mapy.
1. W Łodzi koncentruje się największy w regionie potencjał działalności społeczno-gospodarczych, co wyraża skupienie w mieście prawie 229 tys. zatrudnionych. Łódź, spośród wszystkich miast regionu, ma najniższy udział sektora egzogenicznego w ogólnym zatrudnieniu (30%),
co świadczy o znacznym domknięciu gospodarki miasta.
2. Struktura funkcji egzogenicznych Łodzi jest złożona i tworzy ją 9 elementów, wśród których największy udział mają: przemysł i budownictwo (26%), ochrona zdrowia (19%), edukacja
(14%), pośrednictwo finansowe (13%) oraz obsługa nieruchomości (13%). Ponadto spełnia ono
jeszcze funkcje w zakresie administracji, transportu, handlu i pozostałe. Wszystkie wymienione
funkcje Łódź sprawuje w systemach osadniczych krajowym i regionalnym. Miasto, w stosunku
do swojej wielkości, ma dość słabe funkcje handlowe i w zakresie transportu.
3. W regionie łódzkim większość miast ma słabo zróżnicowany sektor egzogeniczny, w którym silnie dominuje jeden element – najczęściej przemysł. Złożoną z 9 elementów strukturę grupy egzogenicznej mają tylko: Piotrków Trybunalski, Sieradz, Wieluń i Bełchatów, ale każde
z wymienionych miast ma strukturę bardziej jednorodną niż Łódź. Łódź jest nie tylko miastem
największym w regionie i równocześnie jego stolicą, ale także ośrodkiem oddziałującym (funkcjonalnie) najbardziej wszechstronnie na regionalny system osadniczy.
4. Łódź w roku 1995 (patrz tabela 2) była jeszcze miastem monofunkcyjnym, w którym silnie
dominowała funkcja przemysłowa (43%), a żadna z innych funkcji egzogenicznych nie spełniała
kryterium współdominacji. Współczesny rozwój funkcjonalny miasta wskazuje na rozwiniętą już
strukturę polifunkcjonalną (złożoną), charakterystyczną dla wielkomiejskich ośrodków metropolitalnych (A. Suliborski, 2000).
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