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ZESZYT 1 W ARSZAW A, 25 STYCZNIA 1936 ROK VIII

Przypominamy, iż następny zeszył lutowy
z okazji II-G O  ZJAZDU INŻYNIERÓW BUDO
WLANYCH W KATOWICACH poświęcamy 
omówieniu zagadnień zwiqzanych z wyko
nawstwem robót betonowych i żelbetowych.

Specjalnej o p i e c e  instytucyj, konstruktorów i 
przedsiębiorstw polecamy zapowiedziany przez nas: 
przeglqd większych robót z zakresu betonu i 
żelbetu wykonanych w Polsce w ostatniem 
dzięsięcioleciu.

Przeglqd ten winien okazać dorobek naszej 
techniki i organizacji na polu jednej z najpoważ
niejszych metod konstrukcyjnych.

Zeszyt lutowy ukaże się wyjqtkowo 14-go 
lutego.

Ze względu na konieczność wcześniejszego wy
dania zeszytu lutowego prosimy o nadsyłanie ma- 
terjału redakcyjnego do 30 stycznia.



INŻ. PAW EŁ JAKOWLEW.

BUDOWA KOLEI LINOWEJ NA KASPROWY WIERCH
KASPROWY WIERCH

Dobiega już prawie końca niezwykle ciekawa pod każ
dym względem i w imponującem tempie prowadzona budo
wa kolei linowej na Kasprowy Wierch, szczyt położony 
w środkowych Tatrach.

Ze względu na wyjątkowe warunki, w jakich tego ro
dzaju budowa musi być wykonywana, interesującem  za
pewne będzie dla św iata budowlanego zaznajomienie się 
z kilku zasadniczymi szczegółami organizacji wykonaw
stwa na tym  niecodziennym objekcie budowlanym.

Dla orjentacji podajemy na wstępie trochę danych za
sadniczych o te j kolei linowej (rys. 1 ).

Kolej podzielona jest na dwa odcinki:
I. Kuźnice — Turnie Myślenickie o długości 1950 m.

II. Turnie Myślenickie •— Kasprowy W ierch o długo
ści 2200 m. Ogólne podniesienie wynosi 930 m.

Ruch odbywać się będzie w wagonikach pojemności 
30 pasażerów z szybkością 5 m /sek; a zatem godzinna wy
dajność kolei w każdym kierunku wynosi 180 osób.

Lina nośna ma średnicę 45 — 48 mm. i waży około 
13 kg/m .

Ściany i słupy budynków wykonywane są z granitu  
tatrzańskiego, a  stropy i wszelkie części konstrukcyjne 
w budynkach z żelbetu.

Ogółem do budowy zostaną zużyte następujące ilości 
m aterjałów: cementu 1000 ton, żelaza do żelbetów 120 ton, 
a  żelaza w konstrukcjach wież i t. p. 300 ton.

Preliminowany koszt budowy wynosi 2.200.000 zł.
Główne roboty betonowe i m urarskie wykonywane są 

w zimie, ■— pomimo tego budowa kolei linowej na Ka-

rok kalendarzowy

miesiące
3km drogi Kuin.-Tur.

W y k o p y

Kolejka, pomocnicza. 
Turnie - Kasprowy
Bet fund. 6 wież

M o n ta .2  6  w i e ż

M u ry

letbet-Kuin. i  Tur.
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sprowy W ierch stanowić będzie w swoim rodzaju rekord 
światowy szybkości wykonania. Sprawny przebieg wszy
stkich robót przypisać należy położeniu wielkiego nacisku 
na organizację techniczną budowy. P rzejrzysty wykres 
przebiegu główniejszych prac, związanych z budową kolei 
(rys. 2), daje temu wymowne świadectwo.

Do osobliwości te j budowy, pomijając niezwykłość te 
go typu kolei w Polsce,, należy zaliczyć trudności komu
nikacyjne i transportow e (górzysty teren, brak dróg), brak 
na miejscu wody, piasku i t. p., oraz bardzo ciężkie wa
runki atmosferyczne. Częste mgły, silne w iatry, śnieg 
i mróz stanowiły bardzo poważne utrudnienie w robotach. 
Piasek trzeba było dostarczać koleją z Nowego T argu  do 
Zakopanego, dalej do Kuźnic i Turni samochodami i dalej 
na Kasprowy Wierch, — na początku budowy w workach 
na koniach huculskich i przez tragarzy , a później pomocni
czą kolejką linową, zawieszoną na tymczasowych podpo
rach drewnianych (rys. 3). Wagonik tej kolejki dokonywa

Rys. 3. Podpora prowizorycznej kolejki dla dostawy ma- 
Rys. 2. Harmonogram robót. terjałow.



Rys. U. Szalowanie bębna żelbetowego stanowiącego punki R «s- 6- Budowa s<wc>* na Turniach Myślenickich,
zaczepienia, liny.

Ryn. 5. Widok cieplaka na Kasprowym Wierchu.

do 25 — 45 kursów na dobę. Silę napędną stanowi silnik 
elektryczny 50 KM, przy użytecznej pojemności wózka
000 — 800 kg-.

Średnia zdolność przewozowa wynosi zatem na dobę 
35 X 0,7 co 24 t. Ciężar m aterjalów  potrzebnych na 
1 nr' żelbetu, a dostarczanych kolejką, wynosi:

piasek 0,5 X 1,6 t. =  0,80 t
woda 300 1 =  0,30 „
żelazo 100 kg =  0,10 „
deskowanie 0,4 X 0,65 =  0,26 „
różne =  0,14 „

Razem 1,60 t

Zatem, gdyby kolejka pracowała dniem i nocą i ob
sługiwała wyłącznie roboty żelbetowe można byłoby beto
nować zaledwie średnio 15 m3 na dobę. Ponieważ jedno

Rys. 7. Budowa stacji w Kuźnicach.

cześnie murowano również ściany granitu , wydajność be
tonowania m usiała się skurczyć jeszcze bardziej i stano
wiła często ułamek wydajności malej betoniarki. Je st to 
charakterystyczny wypadek budowy, na k tórej urządzenia 
transportow e są elementem decydującym w 100% o tem 
pie robót.

Ogólna kubatura betonu i żelbetu wynosi około 1200 
m3, z czego większą część wykonano na szybkotrwadnie- 
jącym  cemencie Ałca-Elektro z cementowni w Łaziskach 
Górnych na Śląsku. Murowanie i betonowanie odbywało się 
nieraz na otwartem  powietrzu przy mrozie do — 14°. Po 
upływie 24 godzin beton można już było rozdeskować i ob
ciążać, gdyż wytrzymałość była równa kilkunastodniowej 
wytrzymałości betonu na zwykłym cemencie.

Roboty m urarskie i betonowe na Kasprowym Wierchu 
były prowadzone w sposób wyjątkowy, — w specjalnym 
cieplaku o wymiarach 20 X 12 X 14 m, w którym  zain



stalowano grzejniki centralnego ogrzewania, przeznaczone 
zresztą do ogrzewania, budynku, stacji, po oddaniu je j do 
użytku. Ściany cieplaka wyłożono od wewnątrz płytkami 
„H eraklith“ grubości 5 cm. Prądu do oświetlenia dostar
czył przenośny agregat. Część wody do betonu topiono ze 
śniegu przy pomocy wężownicy, połączonej z systemem 
ogrzewniczym').

Fundamenty budynku stacji na Kasprowym Wierchu 
spoczywają na skale granitowej, na Turniach na wapie
niu, a w Kuźnicach na tw ardej glinie. Wykopy wykony
wano w wielu miejscach dynamitem. Na szczególną uw a
gę zasługuje jeszcze niska wydajność pracy ręcznej pod
czas mrozów i w iatrów , k tó ra  poważnie u trudniła budo
wę. Na Turniach Myślenickich naprzykład, wydajność ta  
była średnio 2 razy mniejsza, niż w Kuźnicach, a na K a
sprowym Wierchu spadła jeszcze bardziej. Uwaga ta  nie 
dotyczy oczywiście robót w  cieplaku, ale na budowę sa
mego cieplaka zużyto dużo pracy: na wykonanie 1  ni" 
ściany trzeba było zużyć około 4 godz. cieśli.

Nitowanie wież stalowych wykonano mechanicznie 
młotkami elektro-pneumatycznemi. Do transportu  lin o cię
żarze 30 |t, nawiniętych n a  szpulę, użyto 4 sprzężonych ze 
sobą traktorów , które dowiozły szpulę do Kuźnic, poczem 
linę odwijano i przeciągano dalej i wyżej dźwigarkami.

Pomimo tych trudności, dzięki sprężystej organizacji 
i niezmordowanej pracy kierownictwa, cała budowa wyko
nana została w czasie rekordowym i już w  bieżącym se
zonie kolejka zostanie oddana do eksploatacji.

' ) Roboty budowlane wykonuje firm a: Przeds. robót 
inż. - bud. F . Oppman i H. Kozłowski — Inż. Komunikacji.

Niektóre z robót przedstawione są na załączonych 
zdjęciach (rys. 4, 5, 6, 7 i 8).

INŻ. BR. BUKOWSKI.

NOWSZE DOŚWIADCZENIA ZE STALĄ ISTEG
W zeszycie N r. 9 „Przeglądu Budowlanego” z 34 r. po

dałem opis stali Isteg, niejako w oderwaniu od żelbetu, 
przytaczając doświadczenia przeprowadzone na politechni
ce Lwowskiej nad wytrzymałością samych prętów. Doświad
czenia te wykazały, że średnia granica plastyczności (cia- 
stowatości) żelaza okrągłego ze stali zlewnej St. 35 wyno
si przy obecnym standarcie rynkowym ok. 2690 kg/cm 2, ale 
może spaść do 2365 kg/cm2 nawet przy tym  samym stopie, 
a granica plastyczności sta li Isteg  wynosi średnio 3810 
kg/crrr, i może spaść do 3530 kg/cm". Ponieważ hu ty  przy 
danym m aterjale o średniej granicy plastyczności 2700 
wzgl. 3800 kg/cm" nie mogą gw arantować choć przybliżonej 
niezmienności tych granic, przeto m iarodajne być muszą 
dla budownictwa ze względu na bezpieczeństwo najniższe 
granice plastyczności ok. 2400 dla żelaza okrągłego i 3600 
dla stali Isteg, gdyż niepodobno badać każdy oddzielny 
pręt. W międzyczasie zostały wykonane na politechnice 
Warszawskiej doświadczenia nad elementami żelbetowymi, 
uzbrojonymi sta lą Isteg  i okrągłem żelazem, celem porów
nania uzbrojeń względem wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu i ścinaniu, oraz przyczepności. O wyniku tych do
świadczeń, które były zakrojone na dużą skalę, usłyszymy 
na nadchodzącym Zjeździe Inżynierów Budowlanych w K a
towicach, we wspólnym referacie pp. Prof. Bryły i Prof. 
Hubera.

Te doświadczenia i pokrewne im doświadczenia zagra
niczne mogę wtedy w niniejszym artykule pominąć i zająć 
się tylko doświadczeniami specjalnemi, oświetlającemi nie
które, że tak powiem, wyższe zagadnienia żelbetnictwa. T a

kich doświadczeń wykonywa się obecnie zagranicą dużo. 
przyczem program y doświadczeń obejmują z reguły wszy
stkie znane obecnie stale wysokowartościowe o dopuszczal
nych naprężeniach do 2500 kg/cm2. Doświadczenia te  nastę
pu ją  szybko po sobie, bo dowody zdatności tych stali dla 
żelbetnictwa, na dostarczenie których żelazu okrągłemu ze 
zwykłej stali zlewnej dane były dziesiątki lat, dla stali wy- 
sokowartościowych dostarczone być muszą nierównie 
szybciej.

Ponieważ w Polsce ze stali o wysokich naprężeniach do
puszczalnych stosowana je st dotychczas jedynie stal Isteg, 
przy niej się głównie zatrzymam, podając jednocześnie w 
miarę możności m aterja ł naukowy ogólniejszego znaczenia, 
orjentujący czytelnika w całokształcie poruszonego zagad
nienia i o drogach, któremi1 nauka o żelbecie obecnie kroczy.

A . Ściskanie uzbrojenia.

Przy obliczeniu ściskanego elementu żelbetowego zastę
pujemy zgodnie z przepisami przekrój żelaza 15-krotnym 
przekrojem betonu, wychodząc ze stosunku współczynników 
sprężystości n  =  15. Celowość takiego założenia jest w 
ostatnich czasach na całym święcie mocno kwestjonowana, 
przypuszczalnie jednak obowiązywać ono będzie jeszcze 
dłuższy czas, dopóki nie wyrobi się w świecie naukowym 
jednolity na tę sprawę pogląd.

Przy obecnie obowiązujących przepisach obojętnem 
jest, jak ą  stosujemy stał, czy tę zwyczajną budowlaną, 
czy też wysokowartościową, to też stal Isteg spowodu swej 
wyższej ceny dla uzbrojenia słupów nie wchodzi w rachu

Rys. S. Wieża podporowa konstrukcji stalowej.



bę. Stal Isteg natom iast często musi służyć jako uzbrojenie 
ściskane w belkach żelbetowych, szczególnie na oporach cią
głych belek, o też nieobojętnem jest je j zachowanie się 
przy ściskaniu. Nim jednak przystąpim y do bliższego omó
wienia odnośnych doświadczeń, poświęcę jeszcze kilka słów 
celowości wzmacniania betonu zapomocą wkładek żelaznych, 
nawiązując do mego wyżej cytowanego artykułu. N a końcu 
artykułu  podałem mianowicie, że dla każdej wytrzymałości 
walcowej betonu możemy podać ten procent uzbrojenia, przy 
którym beton w żadnym wypadku się nie zmiażdży, a za
łamanie belki nastąpi tylko i wyłącznie wskutek wyczerpa
nia nośności uzbrojenia. W skazałem dalej, że przy wy
trzymałości walcowej K  =  120 kg/cm" możnaby bez żad
nego uzbrojenia ściskanego dopuścić a* =  60 kg/cm1, za
chowując przytem  jeszcze nie dwu-, a  trzykrotne bezpie
czeństwo, gdyż rachunkowa wytrzymałość betonu przy zła
maniu belki jest ok. 1,5 krotnie większa od wytrzymałości 
walcowej. K ontrola betonu przeprowadzona przezemnie na 
kilku budowlach w ciągu ostatniego roku wykazała, że 
przy schematycznym stosunku 1 : 2 : 4 i unikaniu nad
m iaru  wody, daje się z reguły uzyskać wytrzymałość wal
cowa Kis =  180 -—> 200 kg/cm 3. Ponadto stw ierdz:łem przy 
jednem ze swoich doświadczeń nad sia tką jednolitą, że be
ton o wytrzymałości walcowej 55 kg/cm2 (walce 0  8 cm) 
wytrzymał przy zginaniu rachunkowo 136 kg/cm ', czyli nie
1,5 a nawet 2,5 razy więcej, niż wynosiła jego wytrzymałość 
walcowa.

Zachowując więc nawet współczynnik zamienności 1,5 
moglibyśmy w każdej normalnej warszawskiej budowie przy 

180 x 1,5

Zbadanie samego żelaza okręgłego na ściskanie nastrę
cza już niemałe trudności wskutek pojawiających się przy 
doświadczeniu zjawisk wyboczeniowych; przy stali Isteg 
jest ono wręcz niemożliwe wskutek nieforemnego kształtu 
pręta. Dla orjentacji prof. Saligier wyciął z dostatecznie 
grubego p ręta  Isteg  cylindry 0  1,3 cm i wys. 3,9 cm i zba
dał je  na ściskanie. P rzy  tem  doświadczeniu okazało się, że 
m aterja ł wydłużony na zimno zachowuje się na ściskanie nie 
inaczej niż na rozciąganie. Bliższego opisu tego interesują
cego zjawiska prof. Saliger niestety nie podaje. Po tem 
przedwstopnem doświadczeniu zbadał prof. Saliger 10 belek 
żelbetowych o przekroju i schemacie obciążeń, podanym na 
rye. 1 .

K,ii =  180 dopuścić — 90 l:g/cm2 bez żadnego

ściskanego uzbrojenia i mieć jeszcze 3-krotne bezpieczeń
stwo.

Uzbrojenie ściskane przy obecnie stosowanych naprę
żeniach w betonie, to właściwie wyrzucone pieniądze, a sam 
problem podwójnego uzbrojenia w obecnych warunkach 
właściwie bezpodstawny. Niemniej wyjaśniony być musi.

Doświadczenia nad uzbrojeniem ściskanem ze stali 
Isteg wykonał prof. Saliger w 34. ro k u .') .

’) Versuche iiber zielsichere Betonbildung und an 
druckbewehrten Balken. Beton u. Eisen 1935. zesz. 1 i 2.

Rye. 1.

Przy równym przekroju i równem uzbrojeniu na roz
ciąganie 3 oc 20, belki różniły się przekrojem  uzbrojenia ści
skanego, wyszczególnionym w tab. 1  o ra j jakością betonu. 
Ponieważ chodziło w danym wypadku o złamanie belki przez 
zmiażdżenie betonu, uzbrojenie na rozciąganie było nad
mierne, betony same natom iast posiadały niedużą wytrzy
małość kostkową. Uzbrojenie rozciągane wynosiło aż 3,7%, 
co w praktyce jest zupełnie niespotykane u elementów zgi
nanych.

Tab. 1.
Naprężenie przy złamaniu w belkach uzbrojonych stalą Isteg jako żelazem ściskanem ( S a l i g e r ) .

Nr. belki Uzbrój.
ściskane

Wytrzym.
kostk.
betonu
kg/cms

Mom. zgi
nający 

przy 
złamaniu 

t  m

Mierzone naprężenia przy 
złamaniu

Średnie rachunkowe naprę
żenia przy złamaniu 

(n — n'  —  15)

Ot
_ t n'  =

V 0* a i  '

45 a 2 0  5,5 143 4,95 112,5 2020
208 — 1600

45 b łf JJ 4,86 115 — 1990 —

46 a 2 \ .  14 5,54 113 860 2260 7,6
174 1820 1740

46 b 5,50 113 890 2290 7,9

47 a 2 >o 20 7,14 113 1210 2800 10,7
191 1840 2370

47 b M 8,00 113 1670 3020 14,8

48 a 2 0  5,5 209 6,80 168 ,_ 2570 _
293 — 2270

48 b •• ł* 7,24 170 — 2950 —

49 a 2>x) 14 7,62 169 950 2975 5,6
231 2450 2360

49 b f) Jł 7,44 169 440 2930 2,6



Rezultaty doświadczeń podane są w tab. 1. Widzimy, że 
uzbrojenie na ściskanie jest tem skuteczniejsze, im ono jest 
silniejsze (belki 47 i 46) oraz im słabszy je s t beton (belki 
47 i 49). Rachunkowe naprężenie w betonie nieuzbrojonym 
na ściskanie są przy załamaniu ok. 1,5 razy większe od wy
trzymałości kostkowej. Rachunkowe naprężenia w ściska
nej stali Isteg wynosiły zależnie od jakości betonu 1800 
wzgl. 2400 kg/cm 2. Naprężenia zmierzone w naturze były 
bez porównania mniejsze, lecz prof. Saliger podkreśla, że 
zmierzone naprężenia a t ', podane w tabeli, w rzeczywisto
ści były niewątpliwie wyższe. Doświadczenia powyższe uczą, 
co zresztą i skądinąd już jest wiadomem, że cyfra  n  =  15 
przy ściskaniu pozbawiona je st naukowych podstaw, i że 
względnie możliwie pasuje tylko do słabych betonów i sil
nych uzbrojeń ściskanych. Przy mocnych betonach współ
praca żelaza jest minimalna. W  konkluzji prof. Saliger 
stwierdza, że u ż y c i e  s t a l i  I s t e g  w z m a c 
n i a  s t r e f ę  ś c i s k a n ą  i ż e  u z b r o j e 
n i e  s t a l ą  I s t e g  z a c h o w u j e  s i ę  w 
b a d a n y c h  g r a n i c a c h  p o d o b n i e  j a k  
u z b r o j e n i e  p r o s t y m i  p r ę t a m i  o k r ą g 
ł y m i .  Dla porównania z rachunkowemi granicam i a ś ' =  
=  1800 wzgl. 2400 kg/cm", wewnątrz których wykonano ba
danie, przypominam, że przy obecnie przyjętych dopuszczal
nych naprężeniach przy zginaniu a i  =  50—>60 kg/cm 2 ra 
chunkowe naprężenie żelaza ściskanego (w odległości kilku 
cm od krawędzi belki) nie przekracza granicy ok. 700 
kg/cm2, czyli jest ok. 3-krotnie niższe od stwierdzonej przy 
doświadczeniach prof. Saligera rachunkowej nośności stali 
Isteg. Zgodnie z wynikami doświadczeń prof. Saligera bę
dziemy niedaleko od prawdy jeżeli przyjmiemy, że rachun
kowemu naprężeniu a 4' =  700 kg/cm 2 odpowiada naprę
żenie rzeczywiste, nieprzekraczające 400 kg/cm2.

B. Zmęczenie uzbrojenia.

Wytrzymałość, którą wykazuje pręt, przy rozerwaniu 
wskutek jednorazowego obciążenia, nazywamy „doraźną”. 
Wytrzymałość, k tórą p rę t wykazuje po częstotliwych ob
ciążeniach, może być w pewnych warunkach mniejsza od 
wytrzymałości doraźnej; zjawisko to nazywamy „zmęcze
niem” m aterjału . Zmęczenie jest zależne od: 1) ilości ob
ciążeń, 2) częstotliwość obciążeń, czyli ilości obciążeń na 
minutę, 3) am plitudy obciążeń, czyli różnicy obc'ążeń lub 
naprężeń granicznych, między któremi zmiana się odbywa. 
Dla każdego m aterjału  istnieje przy pewnej zadanej często
tliwości taka am plituda naprężeń, przy której nawet n a j
większa ilość obciążeń nie powoduje obniżenia wytrzym a
łości doraźnej czyli zmęczenia. Bliższe dane ogólne znajdzie 
czytelnik w Timoszenko-Huber „K urs wytrzymałości”. — 
W naszym wypadku in teresują am plitudy i częstotliwości 
obciążeń, spotykane w budownictwie żelbetowem, oraz w ła
ściwości betonu i żelaza zbrojeniowego. K onstrukcja żelbe
towa odznacza się z reguły dużym ciężarem własnym, na- 
ogół wynosi on min. 33% całkowitego obciążenia, reszta 
przypada dopiero na obciążenie zmienne, mogące zmieniać 
się dowolną ilość razy. Całkowite obciążenie i odciążenie ele
mentu żelbetowego wymaga z reguły dłuższego czasu, trw a
jącego naprzykład przy mostach kilkanaście sekund, w sa
lach szkolnych kilka minut, w magazynach do kilku dni i ty 
godni. Częściowa zmiana obciążeń może nastąpić po sobie 
naturaln ie szybciej i to tem szybciej im mniejsza część ob- 
ciężenia użytkowego się zmnienia.

Wysoka częstotliwość i duża am plituda wykluczają się 
więc nawzajem w budownictwie i założenie np. 120  obcią
żeń na minutę przy zmianie połowy obciążenia zmiennego,

czyli przy w ahaniu naprężeń od granicy 66 — > 100% do
puszczalnego naprężenia, będzie już założeniem w budow
nictwie wysoce niekorzystnem; jeżeli element żelbetowy, 
uzbrojony pewnym gatunkiem  stali, wytrzyma tego rodza
ju  obciążenie dowolną ilość razy, wtenczas możemy przyjąć 
za pewne, że element taki praktycznie wogóle nie może 
być zmęczony.

Wiemy na podstawie licznych doświadczeń, że stal zle
wna o granicy plastyczności 2400 kg/cm 2 wytrzym uje w ob
szarze sprężystym dowolną ilość obciążeń i częstotliwość 
do 1000 razy n a  minutę przy amplitudzie naprężeń 2400 
kg/cnr, czyli od 0 —> 2400, ale też np. od — 1200 do +  1200 
kg/cm 2. Beton w kostkach zbadany jest dotychczas tylko 
na ściskanie, przyczem stwierdzono, że wytrzym uje on do
wolną ilość obciążeń przy amplitudzie naprężeń od 0 —> 50% 
wtyrzymałości kostkowej. Stal Isteg zbadana została przez 
prof. G rafa w S tuttgarcie przy częstoliwości 350 razy na 
minutę i amplitudzie +  50 do +  2500 kg/cm2 i po 2 000.000 
obciążeń nie wykazała żadnego zmęczenia.

Z tego wszystkiego można już a priori wnioskować, że 
element żelbetowy, uzbrojony zgodnie z przepisami, pod do- 
puszczalnemi obciążeniami wogóle zmęczony być niemoże, 
niezależnie od rodzaju uzbrojenia. Potwierdziły to  doświad
czenia przedwojenne, przeprowadzone nad uzbrojeniem stalą 
zlewną, potwierdziły to również doświadczenia powojenne 
nad uzbrojeniem różnymi gatunkam i sta li; z tych doświad
czeń, najnowsze i najobszerniejsze są doświadczenia prof. 
Saligera, wykonane w 1934 r.

Prof. Saliger zbadał 32 belki żelbetowe o przekroju
i schemacie obciążeń pokazanym na ryc. 2.

Ryc. 2.

Belki były uzbrojone zawsze po 4 sztuki jednakowo p rę
tam i ze St. 37 —  St. 55 — St. 80 i St. Isteg (St. =  Stal, 
cyfry — wytrzym. doraźne w kg/m m 2). Przekroje uzbroje
nia Ft  , granice plastyczności Rpi i procenty uzbrojenia ą  
podane są w tab. 2. Dwie trzecie ilości prętów odgięte były 
na oporach na ścinanie. Uderza wysoki procent uzbrojenia, 
powodujący szczególnie silny wysiłek strefy  rozciąganej be
tonu (rysy, przyczepność i t. p .). Częstotliwość obciążeń 
wynosiła 160 — > 170 razy na minutę. Doświadczenia trw a
ły % roku.



Tab. 2 2).

Obciążenia częstotliwe (prof. Saligera 193Jt).

Nr.
M aterjał
uzbroje

nia
R p ! F i !J'

Maksym 
napręż, 

przy obc. 
częstotl. 
a max.

Ilość
zmian

obciążeń
wogóle

Ilość zmian 
obciążeń 

od 0,5 —> 
1,0 a max

Ilość zmian 
obciążeń od 
200 kg./cm- 
— > a max

Naprężenie 
przy złama

niu G.
z

27 a St. 55 3450 3 0  26 1,4 2000 1971800 384500 3620 1.06
c 385000 ~ 385000 3610 1,05
b — — — 3520 1,02
d — — — 3780 1,10

28 a St. 55 3490 5 0  20 1,4 2000 1418000 479000 __ 3930 1,13
c 392000 — 392000 n i e  z b a d a n o
b — — — 3860 1,10
d — — — 3920 1,12

29 a St. 80 4470 5 0  20 1.4 2400 2374000 803000 _ 5110 1,14
c 536000 — 536000 4860 1,09
b — — — 4770 1,07
d — — — 4860 1,09

30 a St. 55 3000 8 0  16 1,4 2000 1751000 529000 _ 3930 1,09
c 510000 — 510000 4010 1 , 1 1
b — — — 3950 1,10
d — — — 4030 1,12

31 a St. 55 3800 12 0  13 1,4 2000 2165000 646000 __ 4080 1,07
c 1086000 — 1086000 4060 1,07
b — — 4260 1,12
d — — — 4020 1,06

32 a St. 3700 6 oo 13 1.4 2000 2920000 1057000 __ 4510 1,22
c Isteg 1397000 — 1397000 4640 1,25
b — — — 4550 1,23
d — — — 4300 1,22

33 a St. 3610 3co 12 0,56 2000 1695000 244000 __ 5240 1,45
c Isteg 474000 — 474000 4730 1.31
b — — — 5400 1,50
d — — — 5150 1,43

34 a St. 37 2900 9 0  12 0,85 1600 1498000 712000 __ 3140 1,08
c 532000 — 532000 3260 1.12
b — — — 3210 1 , 1 1
d 3320 1,15

Jak  wynika z tabeli, maksym, naprężenia przy zmia- 
Rf,/

nie obciążeń wynosiły <-o 1 , 1  —— =  co 1 , 1  o dop., napre-
2

żenie wyjściowe było 200 kg /cn r, czyli am plituda wahań
0 ,1 —> 1,1 , czyli około 3 razy większa, niż się nor
malnie spodziewać można w praktyce w najniekorzystniej
szym wypadku. Belki „a” badane były kolejno przy am plitu
dach 200 —>400,400 —>800,600—>1200 kg/cm" i t. d. a n a j
dłużej na amplitudzie 0,5 —> 1, 0 a max. Belki „c” badane 
były tylko na amplitudzie 200 kg/om2 —> a max. Belki „b” 
i „d” badane były tylko na spokojne obciążenie ciężarem 
w zrastającym  co pewien czas bez odciążenia. Wszystkie 
belki „a” i „c” razem z belkami „b” i „d" po ukończeniu do
świadczeń i odciążeniu były ponownie obciążone do złama
nia. Rachunkowe naprężenia w uzbrojeniu przy  złamaniu 
podane są w przedostatniej kolumnie, a w ostatniej podany 
stosunek rzeczywistej nośności do nośności rachunkowej.

Z całego szeregu wniosków wyciągniętych przez prof. 
Saligera w swej obszernej pracy podam tylko kilka n a j
bardziej uderzających; okazało się mianowicie, że:

3) Mitteilungen liber Versuche d. Ó. Eb. A. Zesz. 15: 
„Dauerversuche an Eisenbetonbalken m it verschiedenen 
Stahlbewehrungen”. (Skrót w Bauingenieur 1935 zesz. 
13/14).

1 ) rysy powstałe przy częstotliwych obciążeniach nie 
różnią się ani co do wielkości ani co do ilości od rys przy 
jednorazowem obciążeniu,

2) belki częstotliwie obciążone po pewnej ilości obcią
żeń s ta ją  się praw ie całkowicie sprężyte, t. j. przy dalszych 
obciążeniach w tych samych granicach nie wykazują dal
szych trwałych ugięć,

3) ugięcia elementów żelbetowych, podane uprzed
nio częstotliwym obciążeniom, nie różnią się na krótko przed 
złamaniem belki co do wielkości od ugięć belek uprzednio 
nieobciążonych.

Pozatem P r o f .  S a l i g e r  p r z y z n a j e  
s t a l o m  w y s o k o w a r t o ś c i o w y m  w y ż 
s z o ś ć  n a d  z w y k ł ą  s t a l ą  z l e w n ą  S t .  
37 (będącą zresztą identyczną z stosowaną u nas stalą A 
35), a w s z c z e g ó l n o ś c i  p o d k r e ś l a  
b a r d z o  d o d a t n i e  c e c h y  s t a l i  I s t e g .  
Istotnie widzimy w tabeli, że belki 32 a i c, zbrojo
ne stalą Isteg, doznały największej ilości zmian obciążeń 
(do 3 m ilj.), w rezultacie jednak rzeczywista nośność w ła
śnie belek uzbrojonych sta lą  Isteg przekroczyła pomimo du
żej częstotliwości obicążeń o 20% (b. 32) i 40% (b. 83) 
nośność rachunkową, podczas gdy przekroczenie to u in
nych gatunków stali wynosi tylko ok. 10%. Pomimo więc,



że am plituda naprężeń była 3 razy większa niż uznaliśmy 
na wstępie za normalną w budownictwie, elementy żelbe
towe nie wykazały najmniejszych cech „zmoczenia”. — Przy
toczone doświadczenia nie wyczerpują, naturaln ie  jeszcze ca
łej skali możliwych różnic; w żelbetnictwie może bowiem 
zajść jeszcze ten wypadek, że uzbrojenie strefy  ściskanej 
musi sporadycznie pracować również na rozciąganie. Ampli
tuda wahań naprężeń wtenczas się zwiększa i sięga od — 
400 kg/cm 2 —> 4- 1200 (1800) więc wynosi 1600 kg/cm a, 
(2200) kg/cm".

Takich doświadczeń nie przeprowadzono jednak, o ile 
mi wiadomo, dotychczas wcale, naw et nie w stosunku do 
stali zlewnej. Biorąc jednak pod uwagę, że prof. G raf j a 
ko amplitudę w każdym razie dopuszczalną dla sta li Isteg 
znalazł 2500 kg/cm" należy przypuszczać, że doświadczenia 
takie nie zmieniłyby obrazu nakreślonego przez doświadcze
nia prof. Saligera, i że nawet tak  wielka am plituda w aha
nia naprężeń może być przez element żelbetowy z łatwością 
zniesiona, niezależnie od m aterja łu  uzbrojenia.

C. Rysi/ w betonie.

Kwest ja  rys w betonie jest spraw ą w tej chwili n a j
goręcej dyskutowaną w fachowej literaturze niemieckiej. 
Dr. Em perger poświęcił je j całą książkę “). N a uwagę za
sługuje również artykuł Dr. A belesa4). Poglądy na tę sp ra
wę krystalizujące się w świecie fachowym są w krótkości 
następujące: Rysy pow stają przy silniejszem uzbrojeniu już 
przy obciążeniach dopuszczalnych i są zjawiskiem u żelbe
towych konstrukcji nieuniknionem. P rzy częstotliwych ob
ciążeniach rysy pojaw iają się już przy połowie tego obcią-

3) M itteilungen ii. Versuehe d. Ó. Eb. A. zesz. 16. „Die 
Rissfrage bei hohen Stahlspannungen und die zulassige 
Blosslegung des Stahles.

4) Beton u. Eisen 1935. zesz. 8 i 9. „Uber die Verwen-
dung hochwertiger Baustoffe im Eisenbetonbau”.

Ryc. 3.

żenią, które wywołuje rysy w belce obciążonej pierwszy raz. 
Rysy należy dzielić na rysy szkodliwe i nieszkodliwe. Ry
sy s ta ją  się szkodliwe, jeżeli rozw ierają się ponad określo
ną m iarę i i.możliwiają rdzewienie żelaza. Rysy o stałej 
szerokości do 0,3 mm są nieszkodliwe nawet na powietrzu 
i deszczu. Dużo rys wąskich jest statycznie bardziej pożą- 
danem niż jedna rysa szeroka, gdyż umożliwiają równo- 
rnierniejszy wysiłek betonu w strefie ściskanej.

Szerokość rys jest mniejsza, im większą ilością, prętów 
jest uzbrojona belka, a ponadto mniejsza przy uzbrojeniu 
prętam i o powierzchni profilowanej. Ostatni warunek jest 
szczególnie dobrze spełniony u stali Isteg, której każdy pręt 
składa się z dwóch prętów, a która ponadto m a kształt nie- 
foremny. Dla konkretnego uzmysłowienia różnicy między 
okrągłem żelazem i sta lą Isteg pod względem rys, przyta
czam doświadczenia prof. G rafa w S tu ttg a rc ie5), pokrew- 
nione zresztą blisko z przytoczonemi doświadczeniami prof. 
Saligera, bo badające również zjawisko obciążeń częstotli
wych. Badane były płyty w/g' ryc. 3. Rezultaty doświadczeń 
prof. G rafa przytoczone są w tab. 3 i 4.

Tabl. 3.

Szerokość rys przy obciążeniu zmiennem u’ granicach 'na
prężeń a — 330— >2720 kg /cm 2. Żelazo okrągłe S t. 37.

Ilość
obciążeń

Suma 
szerokości rys.

średnia 
szerokość rys.

Maksymalna 
szerokość rys.

mir. mm mm

1 1,284 0,099 0,212
187800 2,06 0,158 0,392

1173100 2,64 0,203 0,744
2123400 2,864 0,22 0,848

Tab. 4.

Szerokość rys przy obciążeniu zmiennem w granicach na
prężeni a =  3830 kg/cm". S ta l Isteg.

Ilość
obciążeń

Suma 
szerokości rys.

średnia 
szerokość rys.

Maksymalna 
szerokość rys.

mm mm mm

1 2,644 0,132 0,276
343900 3,172 0,151 0,284

1288200 3,316 0,158 0,296

Doświadczenia przeprowadzone były przy nierównie 
większej amplitudzie wahań najprężeń niż u prof. Saligera, 
bo sięgającej do granic plastyczności. Zbytecznem jest do
dać, że takie am plitudy w praktyce są wykluczone. Mierzo
na była suma szerokości wszystkich rys na całej długości 
belki, oraz ich ilość, z tego obliczono średnią szerokość rys, 
pozatem podana je s t szerokość największej z obserwowa
nych rys. Widzimy, że suma szerokości rys u stali Isteg 
zawsze była większa niż przy okrągłem żelazie, średnia 
szerokość rys za wyjątkiem  pierwszego obciążenia była 
u stali Isteg  znacznie niższa, a maksymalna szerokość rys 
po 1200.000 obciążenia była u stali Isteg przeszło dwa ra 
zy mniejsza niż u okrągłego żelaza. N i e w ą t p l i w i e

s) Beton u. Eisen 1935. Zesz. 9. ,,tjber die Bedingun- 
gen ftir  die Grosse der zulassigen Anstrengungen von Ei- 
seneinlagen”.



w i ę c  s t a l  I s t e g  n a d a j e  s i ę  d l a  b u 
d o w l i  n a  p o w i e t r z u  ( s z c z e g ó l n i e  
m o s t ó w )  z n a c z n i e  l e p i e j  n i ż  o k r ą g 
ł e  ż e l a z o .

D. Ognioodpomość uzbrojenia.

Odnośnie ognioodporności konstrukcji żelbetowych w 
świecie inżynierskim panują przesadne wyobrażenia. Dr. 
Em perger zauważył kiedyś sarkastycznie, że przeciętnie in
żynier wyobraża sobie, że wystarczy po pożarze w budynku 
żelbetowym zamieść podłogi i pomalować ściany, by budy
nek znowu był zdatny do użytku. Niewątpliwie konstrukcja 
żelbetowa jest ognioodporniejszą i to nawet znacznie od 
konstrukcji stalowej, niemniej jednak i ta  ogniotrwałość 
ma swe granice, a w każdym razie uszkodzenie, i to poważ
niejsze, nawet przy średnich pożarach są nieuniknione i ko- 
niecznem okazuje się rozbieranie wielkiej części konstruk
cji, które ocalały.

Maksymalne tem peratury, występujące przy pożarach 
i mogące trw ać przez kilka godzin, dochodzą do 1650“ w 
domach towarowych i 1100° w budynkach biurowych 6) . Są 
to tem peratury, którym  żelazo nie ostoi się wogóle, a beton 
i tembardziej żelbet doznawają bardzo ciężkich uszkodzeń.

Więc rozpatrzm y kolejno ogniotrwałość tych m ater- 
jałów.

a) B e t o n .  Próby laboratoryjne z kostkami betono- 
wemi poddanemi tem peraturom  pożarowym wykazały b a r
dzo różne zachowanie się poszczególnych betonów w zależ
ności od wieku, rodzaju kruszywa i sposobu wykonania. Nie 
podobna podać ścisłych cyfr, gdyż rozbieżności są zbyt wiel
kie, a doświadczenia laboratoryjne bardzo szczupłe. Na pod
stawie danych, zaczerpniętych z Kleinlogla: „Einfliisse auf 
Beton” 7) można zestawić następującą ogólną tabelkę, mogą
cą służyć jedynie jako orjentacja:

Tab. 5.

W ytrzymałość betonu w procentach po rozżarzeniu przez 
kilka godzin i powietrznem chłodzeniu.

Tem peratura 20° 200° 300° 500° 700° 900° 1100°
Ściskanie 100 113 110 90 70 50 30 %
Rozciąganie 100 50 10 %
Zdolność do
odkształceń 100 200 400 1000 %

“) Probst Vorlesungen tiber Eisenbeton t. I.
') Por. tamże wykres n a  str. 393 dla betonu i żelaza.

Widzimy więc, że po niedużym wzroście wytrzymałości 
na początku następuje już od 300“ począwszy spadek, a przy 
1100° wytrzymałość wynosi już nie wiele więcej niż naprę
żenie dopuszczalne, przyczem plastyczność betonu sta je  się 
tak  wielką, że stałe deformacje pod normalnemi obciążenia
mi są nieuniknione. Powyższa tabela odnosi się do ciał prób
nych o małych wymiarach, a więc zgrubsza do płyt żelbe
towych. Korzystniej zachowują się naturalnie belki i słu
py z powodu swych większych wymiarów.

Beton bowiem je st stosunkowo złym przewodnikiem cie
pła, wskutek czego tem peratury  w nikają bardzo powoli w 
głąb ciała betonowego. Po 6-cio godzinnem działaniu śred
niej tem peratury  1000° na powierzchni zmierzono

na 3 cm gleb. 600°
6 „ „ 400"
9 „ „ 260“

Cyfry te są prawdopodobnie zbyt pesymistyczne. Przy 
krótszem działaniu tem peratury wyniki wypadną o wiele 
korzystniej.

b) S t a 1 z l e w n a  (żel. okrągłe). Mała odpor
ność żelaza od wysokich tem peratur je s t znana, żelazo tra 
ci przy 650° całkowicie swą nośność8). Musimy tu  jed
nak odróżnić właściwości w stanie rozżarzenia i właściwo
ści po ochłodzeniu. Ponieważ pręt rozżarzony, a potem 
ochłodzony odzyskuje swe pierwotne właściwości, o ile pod
czas rozżarzenia nie był naprężony, rozpatrujem y tylko 
stan  rozżarzenia. Najnowsze doświadczenia w tej dziedzinie 
dostarczył Kongres Badania M aterjałów w Zurychu 1931; 
rezultaty  dla kilku sta li interesujących budownictwo”) znaj
dujemy w tabl. 6. Procentowo zależność tę ujm uje tab. 7.

Tab. 7.

W ytrzymałości żelaza w procentach w stanie rozżarzonym.

Tem peratura 20° 200“ 300° 400° 500° 600°
Wytrzymałość 100 110 120 90 50 25%
Granica plastyczności 100 90 80 60% — —
Wydłużalność 100 100 100 120 200% —

Widzimy, że wytrzymałość początkowo w zrasta, a  od «  
350° szybko spada, spadek granicy plastyczności jest nato
m iast prawie natychmiastowy, przyczem w zrasta wydłużal
ność. Szczególnie niekorzystnie zachowuje się pod tym 
względem zwykle żelazo (Ci) zbrojeniowe. Ponieważ w żel-

*) Timoszenko — H uber: K urs wytrzymałości str.
26 wyd. II  oraz Kleinlogel. Einfliisse str. 393 wyd. II.

') M aterialprufungskongress Zurich 1931 t. I. str. 149 
Pomp u. Enders.

Tab. 6.

Granice plastyczności R p i, wytrzymałości R w w kg.[mm2, i wydłużalności t  w % różnych stali w stam.e
rozżarzonym.

S t a l

T e m o e r a t  a r a

20° 200° 300° 400° 500"

Rpi Rw S Rpi Rw i R ó/ Rw 6 Rpi Rw z Rpi Rw e

Ci 22,8 36,3 30,9 18,0 35,6 20,8 12,5 34,9 18,8 11,7 30,5 37,1 _ 18,0 58,6
Ca 30,5 53,4 24,9 25,2 46,5 22 3 21,2 49,5 233 18,3 46,0 30,6 — 26,2 48,5
c4 34,9 64,5 19,8 28,1 58,5 19,6 26,5 62,7 19,9 24,6 54,9 21,9 — 29,7 35,5
c« 37,8 77,9 16,2 32,7 68,1 14,9 35,5 79,1 16,3 30,7 64,4 22,7 — 37,5 25,7



becie miarodajną jest granica plastyczności, a naprężenia 
dopuszczalne wynoszą 50% gran, piast., należy przewidzieć, 
że już przy rozżarzeniu żelaza do 500° nastąpi załaman:e 
konstrukcji żelbetowej, niezależnie od gatunku stali. 500° 
w uzbrojeniu jest więc temperaturą krytyczną dla konstru
kcji żelbetowej. Od takiego rozżarzenia uzbrojenie winno 
być chronione przez dostatecznie grubą powłokę betonową 
(2 —  3 cm normalnie wystarczy). Jeżeli temperatura w 

uzbrojeniu nie przekroczyła tej krytycznej granicy, kon
strukcja może być ewentualnie uratowana, bo po ochłodze
niu żelazo odzyskuje swe pierwotne właściwości.

c) 8 t  a 1 I s t e g .  Temperatura 500° jest prawdo
podobnie krytyczną w powyższym sensie również dla stali 
Isteg i wobec tego pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie, 
ile stal Isteg, jako żelazo o sztucznie uszlachetnionych wła
ściwościach, odzyskuje ze swych pierwotnych właściwości, 
jeżeli uprzednio była rozżarzona i potem ochłodzona. Do
świadczenia w  tym kierunku były przeprowadzone na Po
litechnice w Pradze w 1934 r.

Rezultaty są podane w tab. 8.

Tab. 8.

W ytrzym ałości stali Isteg  w kg/cm" po rozżarzeniu i  po
wietrzem chłodzeniu.

Temperatura 20° 450° 600° 1000'’
Wytrzymałość 4600 4420 4220 3400 kg/cm.3
Gran. piast.
dla s =  0,4% 3800 4000 3300 1800 „

Widzimy, że rozżarzenie do 450" i następujące potem 
ochłodzenie w niczem nie zmieniło właściwości stali Isteg, 
a nawet rozżarzenie do 600“ spowodowało spadek granicy

plastyczności tylko o niespełna 15%. W g r a n i c a c h  
w i ę c ,  p r z y  k t ó r y c h  j e s z c z e  m o ż e  
m o ż e  b y ć  m o w a  o e w e n t u a l n e m  u r a 
t o w a n i u  k o n s t r u k c j i  ż e l b e t o w e j  
p o  p o ż a r z e ,  s t a l  I s t e g  z a c h o w u j e  
s i ę  b e z  z a r z u t u ,  a p o  p r z e k r o c z e n i u  
t y c h  g r a n i c  c a ł y  p r o b l e m  m a  z n a 
c z e n i e  t y l k o  t e o r e t y c z n e ,  n i e i n t e -  
r e s u j ą c e  b u d o w n i c t w a  j a k o  t a k i e g o .

E. Starzenie s  ę siali Isteg.

Pręty wydłużone na zimno podlegają z czasem pewnym 
niedużym przemianom swych właściwości. Co do stali Isteg 
to na razie konkretnie wiadomo, że w 1 rok po skręceniu 
prętów stwierdzić można wzrost tak granicy plastyczności 
jak i wytrzymałości i że ten przyrost potem znowu stopnio
wo znika i zbliża się do granicy stwierdzonej krótko po 
skręceniu. Prof. Saliger w  cytowanym dziele, na str. 10 
stwierdza, że kilkuletnie badania i doświadczenia nie udo
wodniły spadku granicy plastyczności stali Isteg z czasem,
o ile nie nastąpiło jednocześnie silne rożarzenie. S i a t 
k a  j e d n o l i t a ,  b ę d ą c a  r ó w n i e ż  ż e l a 
z e m  w y d ł u ż o n e m  n a  z i m n o ,  a w i ę c  
m a t e r j a ł e m  i d e n t y c z n y m  z e  s t a l ą  
I s t e g ,  w  p r z e c i ą g u  k i l k u d z i e s i ę c i u  
l a t  z a c h o w u j e  s w ą  p o d n i e s i o n ą  
p r z e z  r o z c i ą g a n i e  n a  z i m n o  g r a n i 
c ę  p l a s t y c z n o ś c i  b e z  z m i a n .

Nie mogąc wobec szczupłości posiadanego materjału 
doświadczalnego sprawy tej w tem miejscu bliżej dyskuto
wać, stwierdzam jedynie, że na Politechnice Warszawskiej 
wdrożone są już dalsze doświadczenia w tym kierunku.

KAROL TURNOWSKI.

KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT
Należyte funkcjonowanie każdego aparatu administra

cyjnego wymaga stałej kontroli. Ze względu na specjalny 
charakter pracy przedsiębiorstwa , budowlanego, gdzie 
każdy nowowznoszony objekt jest jakby kompleksem 
swoistych zagadnień, zadanie kontroli napotyka na specjal
ne trudności.

Metody stosowania tej ostatniej, muszą być inne niż 
w  wytwórniach produkujących masowo.

Często świadomość tych trudności skłania przedsię
biorstwo do zarzucania wogóle wszelkiej perjodycznej kon
troli, lub odwrotnie — do wyszukiwania jakichś uniwer
salnych systemów, działających samoczynnie. Postępując, 
jak w  ostatnim wypadku, przekonamy się dość szybko, 
że mozolnie opracowane schematy i formularze wymagają 
dużego personelu, co w czasach dzisiejszej wegetacji go
spodarczej nie zawsze wytrzymuje kalkulację.

Bez względu na system, każda kontrola posiada na
stępujące cechy zasadnicze:

a) ciągłość,
b) bezpośredniość obserwacji,
c) notowanie obserwacji.
Dwie pierwsze cechy wynikają z logicznej koniecz

ności przedmiotu, ostatnia — leży w kompetencji naszych 
rozumowań i umiejętności.

Dotychczasowa praktyka wykazuje, że pożądane są 
zapisy, jak najprostsze, nawet kosztem zrezygnowania z 
zapisów ilustrujących całość zagadnienia.

Do takich najprostszych wykresów kontroli należy za
liczyć zwykły harmonogram-terminarz wykonania robót 
uzupełniony jedynie ilością wykonywanych robót, dzienną 
wzorcową wydajnością oraz procentowym postępem wy
konania. Harmonogram uzupełniamy co dzień, „procento
wy postęp” okresowo, powiedzmy, raz na tydzień.

W ten sposób skonstruowany harmonogram jest wła
ściwie odmianą znanych wykresów Gandt’a. Proponowana 
tutaj forma jest jednak dla naszych stosunków dogodniej
sza, gdyż stawianie kresek, wyrażających stosunki wyko
nanych robót (u Gandt’a) do zamierzonych każdego dnia, 
jest w budownictwie dosyć skomplikowane, pozatem spcsób 
ten jest mało przejrzysty: zamiast ciągłych kresek otrzy
mamy na harmonogramie przerywaną linję, podobną do ta
śmy telegraficznej.

Próby dostosowania harmonogramu do ewidencji zmia
ny stosunków liczbowych robotników, czasu wykonania 
danej roboty, określenia przeciętnej wydajności, planu wy
datków i wpływów —  są to, w  gruncie rzeczy, usiłowa
nia zmechanizowania kierownictwa, usiłowania sprowadze
nia roli człowieka do stawiania kresek.
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Harmonogram robót.

Ta próba eliminacji tegoż na korzyść systemu na ogół 
nie udaje się w budownictwie ze względu na niemożliwość 
stosowania szablonu.

Znacznie lepsze rezultaty otrzymamy, nakreślając 
ogólny plan działania w formie zwykłego harmonogram u-- 
tenriinarza.

Wszelkich innych kw estji, jak  dzienne ilości robót, 
wydajność i t. p., lepiej nie wprowadzać do harm onogra
mu, a pozostawić kierownictwu budowy na miejscu do in
dywidualnego stosowania i robienia korekt zależnie od 
zmieniających się warunków budowy.

Wzór takiego harmonogram u, który okazał się w p rak 
tyce najlepszy w stosowaniu ze względu na swoją prosto
tę i przejrzystość, poniżej podajemy. i

Przy wykonaniu term inarza należy pam iętać o nastę
pujących koniecznych warunkach:

a) porządek wpisywania robót winien odpowiadać na
turalnej kolejności wykonania tychże,

b) term inarza nie należy zbytnio wydłużać, gdyż za
traca się w ten sposób jego przejrzystość. Lepiej 
jest niektóre roboty ująć w oddzielne term inarze 
(naprzykład roboty m alarskie),

c) w term inarzu umieścić również term iny dostaw be
lek, okien, okuć i t. [p.

Po za samym harmonogram em-terminarzem, m ają
cym dla kontroli wykonania znaczenie ogólne, bardzo po
żądaną je st rzeczą sporządzić specjalny wykres rozwinię
cia lokali w celu znaczenia kreskam i (lepiej ukośnemi niż 
pionowemi) wykonanych w danym lokalu robót.

Indywidualne wym agania mogą, podany wzór różnie 
modyfikować, dzieląc, naprzykład, p rostkąt przedstaw ia
jący lokal, na poszczególne pokoje, znacząc każdy tydzień 
pracy innym kolorem ołówka, innym kierunkiem kresek 
i t. p.
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Przytoczony wykres daje zupełną przejrzystość sto
pnia wykonania poszczególnych lokali, brakujących robót 
i oszczędza dużo czasu na chodzenie po piętrach i k la t
kach osobom prowadzącym kontrolę z zewnątrz. Wykres 
ten m a jeszcze tę  dobrą stronę, że może być prowadzony 
przez każdego, gdyż dając bezpośrednie odczucie sytuacji, 
jest dla mniej bystrego pracownika czemś zupełnie real
nym i uchwytnym; natom iast nieraz bardzo pomysłowe 
i skomplikowane wykresy przestraszają personel swoją... 
uczonością i prowadzą do zaniedbywania kontroli. W ten 
sposób zasadnicza cecha tej ostatniej — ciągłość — zo
staje przekreślona.

Biorąc pod uwagę ten m aterjał ludzki, jaki w naszych 
warunkach spotykamy na budowach, tylko prosta form a 
kontroli pozwala na jej skuteczne stosowanie.

Niektóre roboty rzemieślnicze (m alarskie) proponuje
my ująć w oddzielne wykresy ze względu na dużą ilość 
poszczególnych etapów wykonania, w czem często gubi się 
sam wykonawca.

Prowadzenie takiego pomocniczego wykresu przez rze
mieślników (podprzedsiębiorców) znacznie ułatw ia im za
danie, daje zawsze dobre wyniki i osiąga jeszcze dodatko
wo cel pedagogiczny — gdyż wciąga ludzi w sposób prak
tyczny i prosty  do stosowania metod naukowego kierow
nictwa.

Podajemy dla chcących posiłkować się tym  wykresem 
kilka uwag praktycznych:

1. Nazwy robót przy dużej szerokości arkusza, nale
ży umieszczać po obu brzegach (łatwiejszy od
czyt),

2. Co 5 — 6 linji należy zostawić dla większej przej
rzystości przerwę.

3. Kolejność robót w harmonogramie, raporcie dzien
nym i wykresie winna być jednakowa.

4. Każdy tydzień pracy pożądanem jest znaczyć in-



nym kolorem ołówka lub staw iać kreskę w innym 
kierunku — co da nam pewną orjentację wykona
nia w czasie.

5. W ykres należy wykonać składany na tekturze, tak, 
żeby go można było nosić po budynkach celem no
towania stanu robót bezpośrednio w każdym lokalu.

Przytoczony system prostej kontroli wykonania robót 
nie wyczerpuje zagadnienia. Pozostaje jeszcze do omówie
nia druga, nie mniej ważna sprawa, — ewidencja opła
calności budowy (kontrola finansow a), ale to już winno 
być przedmiotem oddzielnych rozważań.

ETATYZM NA SZCZYTACH I NA NIZINACH
W przemówieniach programowych p. Vice P rem jera 

Kwiatkowskiego usłyszeliśmy z zadowoleniem zapowiedź li
kwidacji przerostów etatystycznych i odwrotu od gospodar
ki etatystycznej. Przedsiębiorstwa pańswowe m ają zatem 
przestać konkurować w  w arunkach uprzywilejowanych 
z przemysłem pryw atnym  a przynajm niej nie będą już w 
tym  kierunku rozszerzać swej działalności, tak  jaskraw ię 
odbijającej się na kurczeniu się produkcji odpowiednich 
gałęzi przemysłu prywatnego i co za tem  idzie wpływów’ 
kasowych do Skarbu Państw a, nie kompensowanych docho
dami z przedsiębiorstw państwowych, przeważnie deficy
towych, jak  wykazują zestawienia Najwyższej Izby Kon
troli Państwa.

Takie ustosunkowanie się do przerostów etatyzm spo
tykam y na szczytach obecnych władz pańswowych.

A na nizinach np. Polesiu Wołyńskiem?
Num er 1 1  z listopada 1935 r. czasopisma „Wołyńskie 

Wiadomości Techniczne” inform uje nas w artykule „W po
szukiwaniu za wysokowartościowym granitem  na Woły
niu”, że kamieniołom państwowy w  Janowej Dolinie, 
eksploatujący bazalty, wbrew wyżej przytoczonemu stano
wisku p. Vice Prem jera, organizuje w pobliżu st. Tomasz- 
gród nowy kamieniołom państwowy granitowy, przytacza
jąc przybliżony kosztorys inwestycyjny tego kamieniołomu, 
obliczony na 2.000.000 zł., a  więc zakrojony na szeroką ska
lę. Ma to  miejsce, gdy jednocześnie to  samo Ministerstwo 
Komunikacji, którem u podlegają kamieniołomy państwowe., 
z braku rozporządzalnych środków ogranicza zapotrzebo
wanie na m aterja ły  kamienne dla budowy i utrzym ania dróg 
kołowych, pomimo korzystania z kilkoletniego kredytu przy 
dostawach m aterja łu  surowego, a nawet w strzym uje do
stawy m aterjałów  już zamówionych z powodu wyczerpania 
kredytów przewozowych, jakich udzieliły Koleje Państwo-

P rasa  codzienna zwróciła już uwagę na nienormalność 
tego rodzaju nowych poczynań inwestycyjnych z fundu
szów państwowych a  nawet komunalnych. Mianowicie 
w Nr. 356 z dn. 20 grudnia 1935 r. „Wieczór W arszaw
ski” zamieścił artykuł Dr. A. Dem. „Drogie kamienie w ko
ronie gospodarki etatystycznej” oraz „K urjer Polski” w Nr. 
052 z tejże daty bezimienny artykuł „Niecelowe inwesty
cje Celowego Związku Powiatów”. A rtykuły te nie poru
szają jednak strony technicznej sprawy, k tóra je s t wysu
w ana jako motyw decydujący przez inicjatorów organizacji 
nowego kamieniołomu państwowego, dokonywanej pomimo 
okresu zimowego w przyspieszonem tempie, jakby w celu 
stworzenia fak tu  dokonanego.

Przytoczone powyżej „Wołyńskie Wiadomości Technicz
ne” inform ują, że dokonane próby wykazały wydajność oko

ło 50% kostki, ale wydajność wym agana przez M inister
stwo Komunikacji winna być doprowadzona do 80%, jaką 
uzyskuje się jakoby w kamieniołomach granitowych zagra
nicą a w szczególności w Szwecji.

W sprawie wydajności zachodzi oczywiste nieporozu
mienie, gdyż tak  znaczna przeciętna wydajność ze skał g ra 
nitowych jest nieosiągalna.

C yfra do 80% wydajności materjałów  brukowych 
otrzym uje się w Szwecji przy  przeróbce gotowych bloków, 

.zakwalifikowanych do dalszego wyrobu  m aterjałów  kostko
wych. Podkreślamy określenie „zakwalifikowanych”, gdyż 
w /g  inform acji przemysłowców szweckich już wyłamane 
bloki, nie łupiące się dość prawidłowo, są  brakowane i wraz 
z innym m aterjąłem  odpadkowym zrzucane do morza. Na 
zapytanie, jak i przeciętny odsetek otrzym ują materjałów 
brukowych a  ile odpadkowych, nie um ieją czy nie chcą od
powiedzieć. Są oni rzeczywiście w tak  szczęśliwych w arun
kach, że mogą nie interesować się tem  zagadnieniem 
eksploatacji kamieniołomów, mając u podnóża skał nieogra
niczony rezerw uar na zwalanie zgóry odpadków a  miano
wicie morza. Dla ścisłości należy dodać, że kostkarze cha
łupnicy zabierają czasem, zdaje się bezpłatnie, zbrakowa 
ne bloki dla dalszej przeróbki, otrzym ując z nich rzecz pro
sta  znacznie mniejszą wydajność m aterjałów  brukowych.

O charakterze s truk tu ry  naszych złoży granitowych za
głębia Wołyńskiego,, zalegających poniżej poziomu wód 
gruntowych, a  zatem nie dających się z: tego powodu wy
czerpująco przedwstępnie zbadać, nie można sądzić z pier
wotnych prób. W złożach granitowych „Krywki” pod Kle- 
sowem, eksploatowanych przez firm ę „Klesowski Przemysł 
Granitowy” Sp. Akc. pierwotne w arstw y były takiej struk
tury, że wyłamywano je  wyłącznie klinami, otrzym ując bar
dzo znaczny odsetek m aterjałów  brukowych w postaci 
kostki regularnej i n ieregularnej. Obecnie odsetek takich 
m aterjałów  nie przekracza przeciętnie 15 do 20%. Też sa
me złoża ,.Krywki” eksploatuje od kilku la t Celowy Zwią
zek Powiatów Śląskich, nie znajdując m aterja łu  blokowe
go, z którego jedynie je s t możliwy znaczniejszy odsetek ma
terjałów  brukowych.

Nawet w wyjątkowych pod względem struk tu ry  zło
żach granitowych „Zdziłów” (również pod Klesowem), 
eksloatowanych przez firm ę „A. Czeżowski i E. S trug, In
żynierowie” a  nastawionych wyłącznie na wylupywanie 
bloków klinami, odsetek odpadków w aha się około 60-ciu%.

Z powyższego wynika, jak  bardzo ryzykowną rzeczą są 
w naszych w arunkach inwestycje przy organizacji nowych 
kamieniołomów granitowych, zakrojone odrazu na szeroką 
skale.

M. G.



Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ
F U N D A M E N T Y .

O KONIECZNOŚCI STOSOWANIA WIERCEŃ 
PRÓBNYCH.

Z inicjatywy i staraniem  Lubelskiego Związku Pracy 
K ulturalnej, przy poparciu czynników miarodajnych, 
p. Wojewody i p. K uratora, oraz dzięki ofiarności społe
czeństwa lubelskiego, we wrześniu r. b. rozpoczęto budo
wę gmachu „Domu Pracy K ulturalnej im. M arszałka Jó 
zefa Piłsudskiego”.

Gmach wg. projektu arch. St. Łukasiewicza, sta je na 
terenie Muzeum Lubelskiego.

Pomyślany jako pawilon główny, frontowy, związany 
jest na skrzydłach z 2 pawilonami bocznemi, od la t kilku
dziesięciu istniejącemi, tworząc przez umiejętne nawiąza
nie do architektury  tych budynków, harm onijną, wzajem 
uzupełniającą się całość.

Ponieważ dzielnica, w której gmach staje, należy do 
jednej ze starszych dzielnic historycznego Lublina i we 
wnętrzu ziemi kry je niejeden loch lub przejście podziemne 
tyle razy przypadkowo tu  i owdzie odkrywane, oraz ze 
względu na to, że część wznoszonego gmachu sięga pią
tego piętra, kierownictwo budowy przed jej rozpoczęciem 
przystąpiło do kopania próbnych dołów.

W stępne próby wykazały, że grunt, na którym ma 
stanąć gmach, jest bardzo niejednolity i nie wyklucza moż
liwości niespodzianek. To też w czasie kopania fundam en
tów rozpoczęto wiercenia badawcze gruntu. N a powierzchni 
700 m tr2 wykonano ich 40.

Wiercenia w miejscach bardziej niepewnych dochodzi
ły do głębokości 15% m tr, wykazując nadzwyczaj nieregu
larny układ pokładów. W jednem miejscu świder cały czas 
wykazywał zw arty loss, gdy o m etr w bok, jeszcze na 
piętnastometrowej głębokości nie wykazał stałego gruntu.

W pewnej p a rtji terenu, na średniej głębokości 4 m tr. 
natrafiono na sta re studnie, głębokie wykopy pionowe, po
kłady gliny wybieranej nierównomiernie, obok znaleziono 
piec garncarski, resztki kafli palonych z dekoracjami ba- 
rokowemi, fa jk i gliniane, resztki garnków i t. d. Wykopa
liska te  szczególnej wartości artystycznej lub archeologicz
nej nie posiadały.

W warstwie głębszej, na głębokości 7 m tr. znalezio
no resztki murów z białego kamienia i cegły starego typu, 
przebiegające w terenie nieregularnie, wreszcie dokopano 
się do bardzo starych lochów, czy piwnic, łukowo sklepio
nych, o łuku obniżonym z cegły, wszystkie w stanie częścio
wo zniszczonym.

Lochy te w czasach zamierzchłych, mogły stanowić 
komunikację podziemną z sąsiednim klasztorem Bernardy
nów, mogły również prowadzić na niedalekie zbocze góry 
opadającej strom ą ścianą ku płynącej dołem Bystrzycy.

Wykonane wiercenia wskazały na konieczność stopnio
wania wykopów. W związku z tem i ze względu na różne 
wysokości budynku a co zatem idzie i różne obciążenia, 
zastosowano przerwy dylatacyjne między poszczególnemi 
partjam i budynku.

Masę budynku ufundowano na ławach żelbetowych 
ustawionych na podkładzie z betonu gruzowego, którym 
wypełniono głębokie p a rtje  wykopów sięgających do dna 
odkrytych lochów. Przez odpowiednie zastosowanie stóp 
fundamentowych osiągnięto jednakowe obciążenie.

Wyżej opisanemi środkami zniwelowano ujemne stro
ny gruntu , na którym  stanął gmach i zabezpieczono się od 
późniejszych niespodzianek.

Opisany wypadek dobitnie podkreśla konieczność stoso
w ania wierceń próbnych.

W starych dzielnicach m iast o przeszłości historycz
nej, wiercenia próbne są rzeczą bezwględnie konieczną. Za
niechanie wierceń, lub też wiercenia powierzchowne w ilo
ści niedostatecznej, przy końcu budowy, szczególnie przy' 
budowie większych gmachów, mogą się zemścić nielitości- 
wie.

ODCIĄŻENIE FUNDAMENTÓW W  MIEJSCACH 
ZMIANY GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA.

Przy wykonywaniu fundamentów murowanych, zakła
danych na różnej głębokości, najsłabszem miejscem jest 
przejście od jednego poziomu do drugiego. W ynika to z te 
go, że w wykopach bardzo rzadko udaje się zachować nie
naruszoną pionową ścianę przejścia do głębszej części.

Najczęściej przy murowaniu następuje mniejsze lub 
większe obsunięcie te j pionowej p artji wykopu, wskutek 
czego element ławy fundamentowej przylegający do glęD- 
szej części m uru, właściwie mówiąc, niema dostatecznego 
oparcia, gdyż leży n a  podsypanym gruncie.

W wyniku następuje nieuniknione większe osiadanie 
pewnego fragm entu  ławy, a  za n ią  i wyżej leżącej p artji 
budynku, co w konsekwencji prowadzi do powstawania rys 
i spękań murów.

Aby tego uniknąć, przypominam zaniechany już stary  
sposób odciążania tych słabszych miejsc fundamentowych 
przez wykonanie — bezpośrednio koło pogłębienia — łęku, 
który przerzuci ciężar m uru na pewniej posadowione ele
menty. Ilustru je  tą  myśl załączony rysunek.

I / \  i
pryzmat obciążenia /  \
fęku ścianą---------------f------ - \  |

' / •  ' i!
! i

prawdopodobny pryzmat V. . /’• J j  l
obsunięcia sk grurtu-------- \ ;V - !

i V - ; - jil i
I fiUK,<rnent _________j

Rozpiętość i związana z tem grubość łęku będzie za
leżną głównie od charakteru  grun tu  i jego zdolności do 
łatwiejszego czy trudniejszego obsuwania się. Wysokość 
wyżej leżącej ściany w tym wypadku odgrywa minimalną 
rolę, gdyż z bardzo wielkiem przybliżeniem można przyjąć, 
że na łęk odciążający ciśnie m ur nie na całej wysokości bu
dynku, lecz tylko partja , ograniczana trójkątem  z pozio
mą podstawą i bokami wychodzącemi z końców łęku, a po- 
chylonemi do poziomu pod kątem 60°.

Inż. arch. M. Popiel.



K O N STR U K C JE STALO W E.

WPŁYW WAHAŃ TEMPERATURY NA OBSADZENIE 
KRAT, BALUSTRAD I T. P.

Zjawiskami mającemi duży wpływ na zachowanie sio 
objektów budowlanych, są w ahania tem peratury , nietylko 
związane z porami roku, lecz i dzienne a naw et wywołane 
zmienne oddziaływaniem słońca. Powodują one bowiem w 
częściach lub poszczególnych elementach budynku odkształ
cenia szkodliwe, a naw et uszkodzenia.

Szczególniej jaskraw em i są te  zjaw iska przy zewnętrz
nych częściach metalowych, narażonych na dość dużą roz
piętość wahań tem peratury , dochodzącej u nas w lecie na 
słońcu do +  50° C, spadającej w zimie do —  30u C. Przy 
średnim spółczynniku rozszerzalności, w ahania te  powodu
ją  zmianę długości w każdą stronę i na każdy je j m etr:

dla stali budowlanej 
„ że’iwa 
„ mosiądzu

ca 0,48 m /m . 
0,43 „ 

0,75 „

w założeniu, że montaż zachodził przy tem peraturze 
LIC' C.

W ydłużenia te, lub skróty, stosownie do praw a Hoo- 
ke‘a, odpowiadają naprężeniom w prętach metalowych:

Widok

Rzut poziomy
Rys. 2.

stalowych
żeliwnych
mosiężnych

ca 1000 kgr/cm". 
380 
600

co przy paru  a nawet kilkunastocentym etrowych prze
krojach w ytw arza siły o wielkości poważnej.

Zwyczaj starannego i dokładnego, nieruchomego za- 
mocowywania końców balustrad  i k ra t zewnętrznych me
talowych, w świetle cyfr powyższych jest wielce szkodliwy, 
naraża bowiem na poważne uszkodzenie tę  część konstruk
cyjną budynku, w której jest umocowana k ra ta  czy ba
lustrada.

Rzeczywistość odpowiada teorji. W swej praktyce 
miałem wypadek wyrywania z poprzecznego m urku zamo
cowanego w nim końca długiej 12 -metrowej ru ry  poręczo
wej balkonu, wystawionej na działanie południowego słoń
ca. Dopiero obsadzenie w murku tu le ji o średnicy nieco 
większej od ru ry  i zaopatrzenie te j ostatniej w przetyczkę, 
sprawę rozwiązało. W jednym z gmachów Państwowych 
w roku ubiegłym można było zaobserwować w czasie zimy, 
jak  duże i grube metalowe k ra ty  okienne powyłamywały 
kamienie przylg, w które te  sztywne k ra ty  były obsadzone 
na moc, w dodatku prostopadle do lica ściany.

n ścianach h ściankach

Rys. 1.

Zastosowanie kompensacji, czy to przez nadanie odpo
wiedniej sprężystej formy, czy to przez dostosowanie prze
kroju prętów metalowych do mocy konstrukcji, w którą się

je obsadza, czy to  przez umożliwienie pew'nego posmvu, czy 
też innym sposobem, jest nieodzowne. Na rys. 1  i 2 podaję 
parę przykładów rozwiązań konstrukcyjnych umocowania 
zewnętrznych metalowych części.

Inż. arch. M. Popiel.

IZO LACJE.

DOBRA PIONOWA IZOLACJA MURÓW 
PIWNICZNYCH.

K westja pionowej izolacji murów piwnicznych w wy
padku większego naporu wody jest dotychczas zagadnieniem 
w praktyce dość trudnem  do rozwiązania. —

Poniżej podajemy jeden z wypróbowanych sposobów 
takiej pionowej izolacji.

Po wymurowaniu i dostatecznem wyschnięciu murów 
zewnętrznych sm aruje się je  najpierw  zimnym roztworem 
bitumicznym. Potem dopiero przystępuje się do wykonania 
właściwej w arstw y izolacyjnej. W tym  celu m uruje się na 
odpowiednio poszerzonej odsadzce fundamentowej ściankę 
ceglaną grubości 1/4 albo 1/2 cegły w odległości 2 do 3 
cm, od zewnętrznej powierzchni ściany. Tę przestrzeń wy
pełnia się asfaltem  w następujący sposób: Cegły ścianki 
o tulającej, które winny być zupełnie suche, zanurza się
—  przed ułożeniem w murze — w gotujący asfa lt i mu
ru je  się je  na asfalcie. Po ułożeniu każdej warstwy prze
strzeń pustą między ścianką i murem wypełnia się asfa l
tem  i dopiero potem m uruje się następną warstwę aż do 
poziomu terenu.

Należy przed rozpoczęciem roboty spoiny zewnętrzne 
w  murze na głębokość około 2 cm. wyskrobać, by m asa as
faltowa weszła w spoiny i w ten sposób mocno się z mu
rem  związała.

Tego rodzaju izolacja pionowa dokładnie wykonana 
jest niezawodna. —-

L.



Z DZIEDZINY WALKI Z GRZYBEM DOMOWYM.

W roku 1934 n a  jesieni wykończono pod W arszawą 
dom drewniany —  willę piętrową. K onstrukcja jego była 
niewymyślna — słupy narożne, między niemi bale 4", 
z dwuch stron obite deskami 1". Trzcina i w yraw a nadawa
ły domowi piętno murowanego, co już było fałszem  kon
strukcyjnym. Najmniej odpowiednio zaprojektowano stropy 
międzypiętrowe: gęsto ułożone słabe belkie drewniane, ze 
ślepym pułapem, podsufitką i podłogą, a  wypełnienie mię
dzy podłogą a ślepym pułapem stanowił to rf, którego nie
ste ty  nie można było nazwać suchym.

W krótkim czasie, dzięki temu, że stropy powyższe nie 
były absolutnie przewietrzane i przestrzeń podłogowa cał
kowicie została wypełniona torfem , zagnieździł się grzyb, 
z którym walka była bardzo trudna. Ponieważ końce belek 
wchodziły w wieniec ścian zewnętrznych dla usztywnienia 
poprzecznego, nie można było usunąć tych belek z obawy
o całość domu. Zdecydowano zatem zerwać całkowicie pod

łogi, a  w tedy okazało się, że ślepy pułap został już w 75% 
zniszczony przez grzyb — musiano go usunąć zupełnie. 
W ten sposób odkrytą przestrzeń podłogową traktow ana 
p reparatem  przeciwgrzybowym „lalitem ”, nietylko sma
ru jąc  powierzchnię belek roztworem tego preparatu , ale 
św idrując w nich otwory o średnicy około 10  mm. i za
lepiając je  m asą z tegoż lalitu. Układane nowe części drew
niane wysmarowano również roztworem lalitu. Niezależ
nie od tego użyto dużej ilości n a fty  do wysmarowania no
wego ślepego pułapu, desek podłogowych i podsufitki od 
góry.

Zawdzięczając jedynie rozpoznaniu, że ma się do 
czynienia z grzybem „m erilius lacrim ans” dało się u ra to 
wać budynek .

Trzeba przytem  zaznaczyć, że tak  projekt jak  wyko
nanie budynku odbywało się bez udziału sił fachowych, co 
n atu ra ln ie  zemściło się i spowodowało około 20% dodatko
wych kosztów.

N I E D Y S K R E C J E  B U D O W L A N E
*

* *

Doświadczenie uczy, iż łatw iej jest 
błąd popełnić w formułowaniu u sta 
wy, niż później nawet przy użyciu 
najbardziej przekonywujących argu
mentów, morza atram entu  i wielu 
tonn papieru — napraw ić kiks u s ta 
wodawczy. —  ‘

Taka myśl nasuw a się przy rozpa
tryw aniu lawiny inform acyj, nad
chodzących z terenu, na tem at cha
osu, jak i w normalny i logiczny układ 
rzeczy wprowadził przepis noweli do 
ustawy przemysłowej żądający, by ro
boty m urarskie i ciesielskie były wy
konywane t y l k o  przez m ajstra  
odpowiedniej specjalności.

Twórcy ustawy chodziło słusznie o 
obronę fachowości i stanu rzemieślni
czego, ale prawdopodobnie 0 obronę 
jej wobec partactw a i niekompeten
cji a zatem o obronę w stosunku do 
sfer niżej położonych, a  zatem cho
dziło mu o zapewnienie, by roboty bu
dowlane były wykonywane c o n a j- 
m n i e j  przez m ajstra.

Życie jednak — wobec nieszczęśli
wego sformułowania ustawy — stwo
rzyło sytuację, iż przepis ten ostrzem 
swem jest skierowany w górę i to 
jest źródłem sytuacji graniczących z 
absurdem.

Inżynier lub technik uprawniony 
do wykonywania najbardziej skompli
kowanych konstrukcyj betonowych, 
żelbetowych, stalowych, mostowych i 
t. p. staje się niekompetentny, gdy 
chodzi o wzniesienie ścianki działo
wej lub ułożenie podłogi.

Przedsiębiorstwo kierowane przez 
pierwszorzędne siły fachowe, mające

za sobą wieloletnią działalność na te 
renie budownictwa, mogące się wy
kazać wykonaniem wielu bardzo od- 
powiedzia’nych budów, rozporządza
jące własnem biurem  konstrukcyj- 
nem, posługujące się naw et własnem 
laboratorjum  badawczem, sta je  nag
le poza prawem. Aby ulegalizować 
swe prawne istnienie, w myśl dosłow
nego brzmienia przepisów musi uciec 
się do jednej z kilku możliwych fik- 
cyj. Albo więc bierze się strohm ana 
z kw alifikacjam i m ajstra , albo każe 
się nagw ałt zdawać egzamin pierw 
szemu z brzegu pracownikowi firm y, 
k tóry ma po tem u chęć i najła tw iej
sze możliwości.

Jedno tylko można powiedzieć o 
tym  stanie rzeczy, iż powaga ustaw  
n a  tem  cierpi, a  prawdziwy interes 
stanu rzemieślniczego nic n a  tem nie 
zyskuje. Stworzyła się tylko jeszcze 
jedna z konieczności obchodzenia u- 
staw y przy milczącej zgodzie władz.

Ci, którzy takie rozwiązanie podsu
nęli ustawodawcy, napewno nie zor- 
jentowali się w  istotnym  układzie 
rzeczy i w ten sposób źle się przy
służyli zarówno sprawie, jak  i powa
dze prawa.

*
* *

Powolność załatwienia wszystkich 
spraw  sta ła  się jakgdyby synonimem 
system u biurokratycznego. Z koniecz
ności musieliśmy się przyzwyczaić do 
tego, iż nieodłącznym atrybutem  
m achiny biurokratycznej je s t między 
innemi długotrwałość procedury spra
wdzania i likwidowania rachunków,

nieodpowiadanie na listy, unikanie 
wszelkiej samodzielnej decyzji, ła t
wość przerzucania ciężarów n a  d rugą 
stronę dla uniknięcia cienia własnej 
odpowiedzialności i t. p.

Związanie pojęcia powolność z po
jęciem biurokracja stało się zatem 
tak  ścisłe, iż każdy w yjątek z te j re
guły skłonni jesteśm y uważać p ra 
wie za anomalję. Np. zlikwidowanie 
rachunku w norm alnym  term inie, co 
u  nas jest n iestety uważane za nie
zwykłą sprawność, wywołuje ogólne 
zdumienie, a  u nieufnych nawet zgo
ła  specyficzne podejrzenia. Przyzwy
czajeni do niesprawnego działania 
machiny, skłonni jesteśmy doszuki
wać się w tym  wypadku przyczyn 
niezwiązanych z istotą i dobrem spra
wy.

Dowiadujemy się, iż ostatnio tego 
rodzaju zarzut zbyt szybkiego zała t
w iania rachunków spotkał pewnego 
kierownika działu, przyczem zarzut 
miano rzekomo motywować s tra tą  
skarbu państw a (sic!) wskutek wcze
śniejszej wypłaty pieniędzy.

Tak sformułowany zarzut ugodził 
naszem zdaniem nie w osobę, przeciw 
której był wymierzony, a jest nieste
ty  smutnem świadectwem ignorancji 
prostych zasad gospodarczych u tych, 
którzy taki zarzut mogli wysunąć.

Przecież procent od kapitału  obro
towego, jest składnikiem kosztów wła
snych i jak  każdy inny składnik 
m u s i  b y ć  u w z g l ę d n i o n y  
w kalkulacji przedsiębiorstw  oferują
cych na przetarg. Im  dłuższy jest za
tem okres oczekiwania na likwidację 
rachunku, tem  większy musi być prze
widziany ten składnik kosztów wła
snych.



Przez skrócenie zatem tego okresu, 
a zatem zmniejszenie sumy potrzeb
nego kapitału  obrotowego, zmniejsza 
się koszt wykonania, a zatem i koszt

budowy. Nietylko zatem przyśpiesze
nie w ypłaty rachunków nie przynosi 
szkody Skarbowi Państw a, ale prze
ciwnie jest działaniem na jego ko

rzyść, gdyż w naszych warunkach 
koszt kapitału  obrotowego dla przed
siębiorstw budowlanych nie należy 
n iestety do rzędu najniższych.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
ś. P. PROF. CZESŁAW PRZYBYLSKI.

Wielka żałoba przykryła polski świat architektonicz
ny, wskutek śmierci znakomitego profesora politechniki 
ś. p. Czesława Przybylskiego.

Ś. p. Czesław Przybylski urodził się w r. 1880 w W ar
szawie, gdzie ukończył szkołę realną, a następnie w r. 1904 
wydział budownictwa Politechniki. Studjował następnie 
w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu (u prof. Lam berta), 
pracował przez czas pewien w Karlsruhe, poczem w r. 1907 
osiada na stałe w W arszawie, gdzie rozpoczyna samo
dzielną pracę. W r. 1918 obejmuje w Politechnice W ar
szawskiej katedrę projektowania monumentalnego. Zdoby
wa cały nagród na konkursach architektonicznych.

Do ważniejszych budowli, wykonywanych według pro
jektu ś. p. profesora Przybylskiego, zaliczyć należy: Te
a tr  Polski w W arszawie, T eatr Narodowy w W arszawie 
(przebudowany po pożarze), Centr. Tow. Rolnicze, Mini
sterstwo Spraw Wojskowych, Państw . Szkoła Higjony, 
kompleks budynków Studjum Technolog. Politechniki 
W arsz., Szkoła Przemysłu Graficznego, szereg domów dla 
F. K. W. z ostatnio ukończonym gmachem na Krak. 
Przedm. na czelet

N iestety zm arły nie doczekał się zupełnej realizacji 
swego może największego dzieła, jakim  je st budowany 
obecnie gmach Centrainego dworca warszawskiego.

Przedstawiciele poważnego przemysłu budowlanego, 
którzy przy realizacji tych wielkich budów pracowali pod 
kierunkiem ś. p. prof. Przybylskiego, cenili w Nim nie
tylko wielkiego budowniczego, lecz również człowieka
o wielkiej kulturze, k tóra Mu zjednała serca tych, k tó
rzy mieli możność z Nim się stykać.

Cześć Jego pamięci!

ZGON PROF. DR. INŻ. LUIGI SANTARELLA.

Dnia 8-go września zmarł w Medjolanie znakomity 
uczony — inżynier-budowniczy Luigi Santarella.

Zmarły, pomimo stosunkowo krótkiego życia (ur, dnia 
12 -go września 1886 r .) , pozostawił po sobie, godną za
zdrości spuściznę w dziedzinie naukowej jak  również 
wsławił się jako jeden z najlepszych specjalistów-żelbetni- 
ków w Europie.

Doktoryzowany na politechnice Medjolańskiej w roku 
1910, początkowo asysten t Katedry Mostów i Robót Mor
skich, zostaje wkrótce mianowany profesorem zwyczaj
nym na tejże Politechnice, przy której zakłada słynne w 
Europie laboratorjum  badań teoretycznych i praktycz
nych żelbetu.

Pozostawił po sobie kilkanaście prac z zakresu badań 
nad m aterjałam i budowlanemi ze specjalnym uwzględnie
niem żelbetu.

Jako inżynier - praktyk, buduje szereg większych ob- 
jektów fabryczno - przemysłowych i użyteczności publice 
nej, jak  również kilka mostów o większej rozpiętości.

Jako Przewodniczący Delegacji Włoskiej do Między
narodowego Związku Mostów i Konstrukcji (Association 
In ternationale des Ponts et Charpentes), dał niejedno
krotnie wyraz swych sym patji dla Polski i pozostawał w 
kontakcie z prof. Dr. Stefanem  Bryłą.

Zmarły zdołał jeszcze na krótko przed śmiercią utwo
rzyć specjalny Urząd Inspektorów i Kontrolerów robót 
żelbetowych, wybieranych zpośród Zawodowego Związku 
Inżynierów, podnosząc tem samem znaczenie Związku oraz 
zawodu inżynierskiego.

inż. Jerzy  Ślewiński.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
O ROZSZERZENIE STOSOWANIA BUDOWNICTWA 

BETONOWEGO W LUBLINIE.

Małe zastosowanie betonu w budownictwie w Lublinie 
spowodowane jest wysokim kosztem betonu. Wszystkie 
składniki trzeba sprowadzać z daleka koleją. Koszt beto
nu w stosunku do cegły je s t jak  80 do 26. Sytuację pogłę
bia jeszcze niewielkie stosunkowo doświadczenie w tym  
m aterjale miejscowych czynników budujących, spowodowa
ne małą popularnością budownictwa betonowego.

Wobec braku wpływu n a  wysokość ta ry f  przewozo
wych, spowodować można obniżenie kosztu jedynie przez 
racjonalne wyzyskanie właściwości betonu.

Osiągnąć to można jedynie przez właściwą działalność 
na terenie Lublina placówki badania betonu, k tóra, pracu
jąc  w możliwie najszerszym  kontakcie z przemysłem i świa
tem technicznym, wpływałaby popularyzująco i pogłębia
łaby doświadczenia. W tym  kierunku idzie inicjatyw a Szko
ły Budownictwa w Lublinie, która w ystąpiła do szeregu 
firm  lubelskich z propozycją wzięcia udziału finansowego

w koszcie rozszerzenia i uzupełnienia pracowni betonowej 
Szkoły (przedewszystkiem wchodzi w rachubę prasa do 
zgniatania walców betonowych), deklarując wzamian 
udziałowcom bezpłatne przeprowadzanie prób.

Oczekujemy, że inicjatyw a nie pozostanie bez odpowie
dzi i uzyska właściwe poparcie.

BUDOWA CENTRALNEGO W IĘZIENIA 
W  ŁODZI.

W Łodzi ma być wybudowany nowy gmach więzienny 
na końcu ulicy Pomorskiej na t. zw. Stokołach.

Zostały już sporządzone dokładne plany i kosztorysy 
nowego więzienia. Koszt wspomnianego gmachu wyniesie 
około 3 miljony złotych. P rzetarg  na robotę zostanie praw 
dopodobnie ogłoszony na jesieni, tak  że prace związano 
z podjęciem budowy wielkiego i nowoczesnego gmachu, bę
dą mogły być rozpoczęte we wrześniu bież. roku.

Budowa gmachu zostanie zakończona w 1937 roku.
Cz. K.



PRZETARGI BUDOWLANE W ROKU 1935.

Śladem roku ubiegłego1) wykorzystujemy ogłoszone 
przez nas wyniki cyfrowe odbytych przetargów  dla stwo
rzenia statystyki przetargowej.

Według kategorji instytucyj zleceniodawczych m ater- 
ja ł cyfrowy da się ująć w następującą tabelę:

Kategorja
Ilość

Sum a rob ót w -g  cen  
n ajtań szych  o fert  

(w ty s . zł)

zleceniodawcy
prze

targów ogólna
suma

średnia 
na jeden 
przetarg

Okręgowe Urzędy Budow
nictwa 38 8.954 235

Urząd Bud. Wybrz. Morsk. 7 761 109
Fundusz Kwat. Wojskowego 21 8,408 400
Wojskowe wytwórnie (P. Z. 

L., Zbrojownie, Wytw. 
amun., P. Z. Inż.) 16 3.626 226

. Kolej 38 10.103 266
Poczta 8 1.410 176
Urząd Morski 1 1 4.821 439
Spolecz. bud. mieszk. (Z. U. 

S., B. G. K., T. O. R.) 1 1 4.245 385
Miasta — bud. naziemne 28 6.773 242

ulice i t. p. 1 1 2.925 266
Różne 21 8.082 383

210 60.108 284
Drogi 27 45.700 1.690
Przegroda doliny w Roż

nowie 1 14.984

Razem 238 120.792

Rozkład przetargów na przestrzeni roku ilustruje' na
stępująca tablica:

Miesiąc
odbycia

przetargu

Ilość

przetargów

Suma 
najt. ofert 
w tys. zł.

%

I 6 1.513 2,5
11 20 2.380 4,0
111 21 3.694 6,1

1 IV 26 6.705 11,2
1 V 28 8.286 13,8
1  VI 19 5 094 8,5
1 VII 24 8.374 13,9
1 VIII 30 9.469 15.8
1 IX 24 8.784 14,6
1 x 9 5.307 8,8
1 XI 3 502 0.8

XII - — —

I Razem 210 60.108 10(1,0

Nieobjęte powyższą tablicą przetargi drogowe na sumę
45.700.000 zł. odbyły się w lutym, a  przetargi na przegro
dę doliny w Rożnowie na sumę 14.984.000 zł. w kwietniu.

BILANS ROBÓT DROGOWYCH W POLSCE 
W  ROKU 1935.

Sezon robót drogowych jest w obecnej chwili ukończo
ny. Można więc na podstawie danych, zebranych i ogłoszo
nych przez Ministerstwo Komunikacji, zestawić ich wyniki 
w zakończonym już roku, który był pierwszym rokiem rea-

') Przegląd Budowlany — rok 1935 — zeszyt 1 —str. 3.

lizacji 2-letniego program u robót drogowych, uchwalone
go w dn. 18/111 r. ub. przez Komitet Ministrów.

a) Ulepszone nawierzchnie.

n a  d r o g a c h

pań
stwowych

samorzą
dowych

Zbudowano w roku 1935 
Zbudowano w roku 1934

316 km. 
215 „

99 km. 
31 „

Stan na dzień 1.IV. 35 1034

Program  dwuletni przewidywał na 
dwa lata 1174 „

b) Budowa nowych dróg z twardą nawierzchnią.

d r o g i

pań
stwowe

samo
rządowe

Zbudowano w roku 1935 
Zbudowano w roku 1934

336 km 
179 „

997 km. 
880 „

Program  dwuletni przewidywał na 
dwa la ta 230 „

c) Mosty.

n a  d r o g a c h

pań
stwowych

samorzą
dowych

W roku 1935 wykończono
mostów żelaznych 428 mb. 467 mb.

„ żelbetowych 1 1 1 2  „ 768 „
„ drewnianych 4582 „ 9367 „

W roku 1934 wykończono
mostów żelaznych 911 mb. 42 mb.

„ żelbetowych 351 755 „
„ drewnianych 5034 ., 7447 „

Program  dw^uletni przewidywał
na dwa la ta 3600 mb.

z tego na rok 1935
mostów żel. i żelb. 1045 „

„ drewnianych 2200 „

d) Roboty konserwacyjne.

n a  d r o g a c h

pań samorzą
stwowych dowych

Remont kapitalny (pogrubienie)
1935 1575 km. 1201 km.
1934 1150 „ 1467 „

Drobny remont (łatanie)
1935 6365 „ 9436 „
1934 5149 „ 6285 „

Z powyższego zestawienia wyników robót drogowo-mo
stowych po dzień 1/X I 1935 r. i porównań, przeprowadzo
nych między temi wynikami z jednej strony, a zamierze
niami programowemi i rezultatam i ubiegłych z drugiej ■— 
stwierdzić można, że rok 1935 stanowił poważny krok n a
przód w kierunku poprawy stanu dróg w Polsce.



Naogół biorąc, praw ie we wszystkich dziedzinach część 
program u 2-Ietniego, przypadająca na rok 1935/6, zosta
ła zrealizowana z wyjątkiem budowy ulepszonych nawierz
chni. We wszystkich też prawie inwestycjach drogowych 
osiągnęliśmy rezultaty, dotychczas nienotowane, jedynie je 
żeli chodzi o budowę nowych dróg, nie dorównaliśmy jesz
cze okresowi najlepszej konjunktury.

WYMOWNE I PONURE CYFRY STATYSTYKI 
MIESZKANIOWEJ WARSZAWY.

Ogłoszone zostały ostatnio dane statystyczne dla W ar
szawy według spisu z roku 1931, z których czerpiemy nie
które dane dla interesującego nas zagadnienia kwestji 
mieszkaniowej.

Ogólna ilość mieszkań wynosi 249 tysięcy o 552.000 
izbach (średnio 2.2 izb na mieszkanie), w czem 42.5% jed
noizbowych, 24.4% dwuizbowych, 16.2% trzyizbowych 
i 16.5% mieszkań większych.

Zaludnienie mieszkań przedstawia się katastrofalnie. 
Tylko 51.5% mieszkań ma zaludnienie równe lub mniejsze 
od 2 osób na izbę. Reszta mieszkań ma zaludnienie więk
sze, a mianowicie: 31.1% mieszkań —  zaludnienie 2 do 4 
osób na izbę, 11.7% mieszkań —< zaludnienie 4 do 6 osób 
na izbę, a 4.6% mieszkań — zaludnienie powyżej 6 osób 
r,a izbę (1 .1 % ma zaludnienie nieokreślone).

W sumie zatem prawie 60% ludności W arszawy miesz
ka w w arunkach większego zagęszczenia niż 2 osoby na 
izbę.

Interesujące jest również, iż zaledwie 30% mieszkań 
posiadało ustęp w mieszkaniu.

W YNIKI AKCJI KREDYTOWO - BUDOWLANEJ 
1935 ROKU

Akcję kredytowo-budowlaną la t ostatnich, prowa
dzoną przez Rząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego — charakteryzuje znaczniejszy — niż to miało 
miejsce w latach wysokiej konjuktury — przyrost izb mie
szkalnych. Zjawisko to jest następstwem lokowania w bu
downictwie mieszkaniowem znacznych kapitałów pryw at
nych, dla których kredyt publiczny jest tylko czynnikiem 
wzmacniającem. W ten sposób stosunkowo skromne sumy 
kredytu publicznego w ystarczają na rozwinięcie pokaźnego 
ruchu budowlanego, którego wynikiem jest wspomniany 
na wstępie znaczny przyrost izb mieszkalnych.

Sezon budowlany roku bieżącego już się praktycznie 
skończył — można już więc podsumować wyniki tegorocz
nej akcji kredytowo - budowlanej i porównać je z latam i 
poprzedniemi.

Plan akcji kredytowo-budowlanej na rok bieżący opra
cowany został już w listopadzie roku 1934. Na finansow a
nie budownictwa mieszkaniowego przeznaczona została z 
Państwowego Funduszu Budowlanego kwota 34 miljonów 
złotych,

z k tórej ostatecznie przydzielono:
na budowę domów blokowych 16.620.100 zL, t. j. 49 

proc. całości środków,
na budownictwo drobne 16.095.850 zł., t. j. 47.2 proc. 

całości środków.
na remonty 1.284.050 zł., t. j. 3.8 proc. całości środków.
Kontyngenty kredytowe dla poszczególnych m iast zo

stały wyznaczone już w dniu 14 grudnia 1934 r. P rzy repar- 
tycji uwzględniono ogółem 286 miast.

Odnośnie norm kredytowych w roku bieżącym obowią
zywały następujące zasady:

1 ) w zakresie drobnego budownictwa mieszkaniowego 
m aksym alna norma kredytu wynosiła 4.000 zl. na budynek 
jednomieszkaniowy, a w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, 
Krakowie, Lwowie i Łodzi — 5.000 zł. Norma powyższa by
ła  podwyższona o 50 proc. na każde następne mieszkanie 
z tem  jednak, by łączny kredyt nie przekraczał 50 proc. 
kosztów budowy.

2 ) maksymalny kredyt na budowę dużych bloków (po
wyżej 1500 m. sz.) określony został do 30 proc. kosztów bu
dowy, a w 6-ciu m iastach, wymienionych wyżej — do 40 
proc. tych kosztów;

3) kredyty remontowe mogły być udzielane do 75 proc. 
kosztów remontu.

Przy udzielaniu wszystkich rodzajów wspomnianych 
wyżej kredytów Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmo
wał wyłącznie zabezpieczenie hipoteczne — z zasady na 
pierwszem miejscu hipotecznem -— a tylko wyjątkowo przy 
kredytach remontowych —i na dalszych miejscach hipo
tecznych — jednak w granicach 50 proc. wartości nieru
chomości według oceny Banku.

Według materjałów statystycznych Banku Gospodar
stwa Krajowego, ilustrujących stan akcji krodytowo - bu- 
crowlanej na dzień 30 września 1935 r. — suma nadesłanych 
przez Komitety Rozbudowy wniosków kredytowych wyno
siła 32.7 milj. zł., co stanowiło przy kontygencie 34 milj. -— 
96.6 proc. tego kontyngentu, zaś suma kredytów przyzna
nych wynosiła 31.7 milj. zł., czyli stanowiła 97 proc. na
desłanych wniosków, a  93 proc. sumy kontyngentu. Ogólny 
koszt budowy i remontu 4103 domów, finansowanych v 
toku akcji kredytowo-budowlanej roku bieżącego do dnia 
30 września r. b., wyraził się kwotą około 112.9 milj. zł., 
przyczem przeciętny kredyt Banku Gospodarstwa Krajo
wego stanowił 26.9 proc. kosztów budowy (bez kredytów 
remontowych). Stosunek ten przy akcji kredytowo - budo
wlanej roku 1934 wynosił 24.1 proc., uległ więc zwiększeniu
o 2.8 proc., a to wobec ustalenia wyższych norm kredyto
wych dla budownictwa blokowego i drobnego.

Ogólna ilość izb budowanych, wzg. już wybudowanych 
w roku bieżącym przy pomocy finansowej z funduszów pu
blicznych — w yraża się liczbą 38.301. Tworzą one 13.615 
mieszkań, w większości 2 i 3-izbowych (licząc kuchnie za 
izby mieszkalne). W porównaniu z rokiem ubiegłym — cha
rakteryzującym  się najwyższą ilością wybudowanych izb 
mieszkalnych wykazuje spadek, co jest przyczyną przezna
czenia znaczniejszego odsetka kredytów na budownictwo 
blokowe (49 proc. w roku 1934), przy któiem kredyt obli
czany do kosztów budowy — jest wyższy, gdyż duże domy 
blokowe powstają głównie bliżej centrów m iast przy u rzą
dzeniach komunikacyjno - sanitarnych i tem  samem w wię
kszości wypadków zaopatrzone są w instalacje wodociągo
wo-kanalizacyjne, elektryczność, gaz i t. p., co oczywiście 
zwiększa koszty budowy.

Na podstawie tych cyfr stwierdzić można, że tegoro
czna akcja kredytowo - budowlana dala pomyślne rezulta
ty  zarówno ze względu na przysporzenie znacznej ilości 
izb mieszkalnych, jak  również z powodu wprowadzenia do 
obrotu znacznych kapitałów prywatnych i w związku z tem 
wydatnego pobudzenia i ożywienia życia gospodarczego.

KREDYTY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
NA AKCJĘ BUDOWLANA W ROKU 1936.

W uzupełnieniu podanych w poprzednim zeszycie 
uchwal Komitetu Ekonomicznego w sprawie kredytowania 
bud. mieszkaniowego podajemy inform acje na temat bliż
szych warunków rozdziału i ud’ie laira  pożyczek.



Przy rozdziale kontyngentów kredytowych na rok 1936 
na poszczególne rodzaje budownictwa, a więc na budowni
ctwo blokowe, budownictwo drobne i remonty domów o prze
ważającej liczbie małych mieszkań —  kierowano się prze- 
dewszystkiem rzeczywistem zapotrzebowaniem kredytowem 
na każdem % tych rodzajów budownictwa, a nadto brano 
pod uwagę wielkość miast, ilość mieszkańców, w arunki roz
wojowe poszczególnych ośrodków miejskich, stan sprawy 
mieszkaniowej w tych ośrodkach i t. p. Z tych względów 
kontyngenty kredytowe na budownictwo blokowe i remon
ty  dużych domów o małych mieszkaniach otrzymały prze- 
dewszystkiem większe m iasta, większość natom iast m iast 
uzyskała kontyngenty na budownictwo drobne.

W szczególności z sumy, przeznaczonej na udzielanie 
pożyczek budowlanych w roku 1936 — przypada na budowę 
dużych domów blokowych 54%, na budownictwo drobno 
38% i na remonty 8%. Ogółem przy podziale kontyngen
tów uwzględniono 79 miast.

Poniżej wymieniamy wysokość kontyngentów kredyto
wych dla niektórych większych m;ast Rzeczypospolitej:

Białystok 360.000 zł.
Brześć n/Bugiem 140.000 „
Bydgoszcz 450.000 „
Częstochowa 340 000 „
Gdynia 3.500.000 „
Grudziądz 175.000 „
Kielce 280.000 „
Kraków 1.300.000 „
Lublin 400.000 „
Lwów 1.550.000 „
Łódź 1.400.000 „
Poznań 1.300.000 „
Radom 300.000 „
Równe 180.000 „
Sosnowiec 350.000 „
Stanisławów 350.000 „
Toruń 395.000 „
W arszawa 7.250.000 „
Wilno 250.000 „
Włocławek 250 000 „

W granicach przydzielonych kontyngentów Komitety 
Rozbudowy mogą już uchwalać wnioski pożyczkowe i prze
syłać je  do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przy uchwalaniu wniosków przez Komitety Rozbudo
wy, obowiązywać będą w roku 1936 następujące zasady:

1 ) pożyczki udzielane będą zarówno na budowę domów 
murowanych, jak  i drewnianych — bez żadnych 
ograniczeń;

2) pierwszeństwo w uzyskan.u kredytu przyznać na
leży tym  budującym, którzy w stosunku do całko
witych kosztów budowy będą potrzebowali najm niej
szego kredytu;

3) a) maksymalna wysokość kredytu na jeden budy
nek może wynosić:
dla budownictwa blokowego o kubaturze mini
mum 2500 metrów sześciennych —  do wysoko
ści 30% kosztów budowy w m iastach: Gdyni, 
Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Łodzi i w W ar
szawie — do 40% kosztów budowy; 
dla drobnego budownictwa zbiorowego, t. zn. 
przy jednoczesnej zabudowie całego osiedla eo- 
najmniej 10-ciu domkami według określonego 
typu — 6.000 złotych, zaś w m iastach: W ar

szawie, Gdyni, Poznaniu, Lwowie, Krakowie 
i Łodzi — 7.000 zł. na budynek jednomieszkanio-
wy; powyższe normy będą stosowane również do 
budownictwa, indywidualnego według konkurso
wych typów  Banku Gospodarstwa Krajowego; 
dła drobnego budownictwa indywidualnego —
4.000 złotych, zaś w W arszawie, Gdyni, Pozna
niu, Lwowie, Krakowie i Łodzi — 5.000 zl. na 
budynek jednomieszkaniowy — 
z tem, że kwota kredytu pPzy budownictwie 
drobnem musi się rrieścić najw yżej w granicach 
50% kosztów budowy.

Wysokość kredytu na kapitalne remonty domów
o przeważającej liczbie małych mieszkań i na polepszenie 
ich wyposażenia przez zaprowadzenie instalacyj san ita r
nych — wynosić może do 75% kosztów remontu.

b) powyższe normy maksymalne dla drobnego bu
downictwa indywidualnego i  zbiorowego — mo
gą być podwyższone o 50% na każde następna 
mieszkanie w  budynku — z tem, że kwota kre
dy w żadrrym -wypadku nie przekroczy 50% 
kosztów budowy. Przez samodzielne mieszkan;e 
rozumie się mieszkanie, złożone przynajmniej 
z jednego pokoju z kuchnią i przynależnościami,
o powierzchni użytkowej conajmniej 30 m. kw.

0  UPRAWNIENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA 
ZAWODU PRZEDSIĘBIORCY BUDOWLANEGO.

Polski Związek Inżynierów Budowlanych, przedstaw ia
jąc  swoją opinję w ;sprawie zamierzonej nowelizacji p ra 
wa budowlanego, uzupełnił ją  następującym i wnioskami na 
tem at zasadniczo nieuregulowanej sytuacji wykonawstwa 
robót budowlanych.

W  związku z przeprowadzoną obecnie nowelizacją 
ustawodawstwa budowlanego uważamy za nasz obowiązek 
zwrócić również uwagę na wiążące się z tem zagadnienie 
wykonawstwa robót.

Ustawodawstwo budowlane, rozstrzygając kw estję pro
jektow ania i kierowania robotami budowlanemi, winno 
w zasadzie rozwiązywać samo lub opierać się na uregulo
waniu w innych aktach ustawodawczych sprawy wykonaw
stw a robót budowlanych. Spraw a ta, pozostawiona u nas 
rozstrzygnięciu prawa przemysłowego, nie doczekała się 
zasadniczego załatwienia. Przeciwnie ostatnia nowelizacja 
prawa przemysłowego przez niefortunną stylizację art. 144
— 147 wprowadziła zgoła nieżyciowy układ rzeczy, nada
jąc jedynie i  wyłącznie uprawnienia rzemieślnikom posz
czególnych i  to nie wszystkich specjalności. W ten sposób 
budownictwu wbrew naturalnej i  koniecznej ewolucji zo
stało nadane piętno wykonaw stwa wyłącznie rzemieślnicze
go, poza nawiasem wszelkich uprawnień pozostali wyko
nawcy o wyższych kwalifikacjach (inżynierowie i techni
cy) i znegliżowany został fa k t  istnienia organizacji wyko
nawczych, obejmujących całość budownictwa i  oferujących  
bardziej doskonałymi metodami zarówno technicznemi jak
1 organizacyjnemi.

Zdaniem naszern nieporozumienie powyższe ma jako 
jedno z głównych źródeł niezupełnie ścisłe oddanie w ty 
tule kierownika robót, według ustaw y budowlanej, charak
teru jego czynności. Powstaje bowiem często błędna opin- 
ja, iż kierownik robót, który według ustaw y jest faktycznie  
organem kontrolującym  i nadzorczym, spełnia funkcje or
ganizowania wykonaw stwa robót. Z  tego zatem  można błęd



nie wnioskować, iż faktycznie ustawa budowlana reguluje 
sprawy organizacji wykonawstwa, co oczywiście nie leży 
u' intencji ustawodawcy i nie je s t zgodne z praktyką.

Z  tego względu m am y zaszczyt prosić, by M inister
stwo Spraw W ewnętrznyah w ślad za nowelizacją prawa 
budowlanego podjęło inicjatywę w kierunku ustawowego 
uregulowania sytuacji przedsiębiorstw budowlanych przez 
określenie w prawie przemysłowem warunków wykonywa
nia tego zawodu.

Jako najbardziej celowe rozwiązanie proponujemy za
liczenie przedsiębiorstw budowlanych do kategorji przed- 
siębiorstew koncesjonowanych z definicją kw alifikacji za
wodowych zastępców przemysłowych. —

ZJAZD CZŁONKÓW STOW. ARCH. R. P. 
W KATOWICACH.

W związku z Ogólno-Polskim Zjazdem  Człon
ków Stowarzyszenia Architektów  Rzeczypospolitej 
Polskiej (S . A . R. P .), —  który się odbył w  tych  
dniach w Katowicach pod protektoratem Pana  
W ojewody Śląskiego, zwróciliśmy się do gospoda
rza Zjazdu, Prezesa katowickiego Oddziału S. A . 
R. P., który udzielił nam następujących informa- 
cyj na temat, Zjazdu.

K westja budowlana na Śląsku, ze względu na specyficz- 
.ne warunki kresowo-lokalne, brak ogólno-polskiej ustawy 
budowlanej, oraz wyjątkowe warunki terenowe w okręgu 
przemysłowym, — zasługuje na specjalne wyróżnienie 
i opiekę.

To też, z inicjatywy katowickiego Oddziału S. A. R. P.,
—  Zarząd Główny postanowił tegoroczny Il-g i Zjazd a r 
chitektów urządzić w  Katowicach, umożliwiając w ten spo
sób uczestnikom Zjazdu zaznajomienie się na miejscu nie- 
tylko z naszemi niedomaganiami, ale również i zobaczenia 
naszego dorobku architektonicznego, który je s t wcale po
kaźny.

P an  Wojewoda w itając pięknym przemówieniem Zjazd, 
doskonale scharakteryzował z n a c z e n i e  architek
tu ry  dla rozwoju stanu kultury w k raju , niestety tak  często 
niedoceniane przez nasze społeczeństwo śląskie i szerokie 
masy budujących. Każdy, kto był na odczycie prof. Niemo- 
jewskiego, który się odbył na zakończenie Zjazdu, — przy
pomina sobie powiedzenie prelegenta, jakby nawiązujące do 
przemówienia Pana Wojewody, że w budownictwie niema 
rzeczy ważnych i mniej ważnych, że każde najmniejsze na
wet zagadnienie budowlane, może i powinno być rozwiąza
ne celowo i z dobrym wynikiem artystycznym, a dobre roz
wiązania polega nie na stosowaniu jakichś wymyślnych 
ozdób, form  i konstrukcyj, — lecz poprostu, na szczerym, 
logicznym, i solidnym rozwiązaniu, najlepiej odpowiadają
cym danemu zagadnieniu.

Obrady Zjazdu pod przewodnictwem prof. Minkiewi
cza ze Lwowa, odbyły się, zawdzięczając uprzejmości Pana 
M arszałka Grzesika, w wspaniałej sali Sejmowej i dotyczy
ły szeregu aktualnych spraw  organizacji zawodu, izby a r 
chitektów, ochrony ty tu łu  architekta, oraz utworzenia P ań
stwowej Rady Budowlanej.

Z szeregu uchwalonych wniosków, podnieść wypada 
uchwałę, zajm ującą stanowisko w stosunku do zamierzone
go p n e z  Ministerstwo Spr. Wewn. i przekazanego na Zjazd 
do zaopinjowania projektu nowelizacji ustaw y budowlanej.

Uchwała Zjazdu, podkreślając zalety zamierzonych

zmian w dziale urbanistycznym, wyraźnie się zastrzega 
przeciw szkodliwości zamierzonych zmian, w dziale archi
tektonicznym oraz uprawnień zawodowych.

Pozatem Zjazd uchwalił rezolucję, podkreślającą konie
czność wprowadzenia na Śląsku jalm ajprędzej ustawy bu
dowlanej, oraz wysłuchał interesującego sprawozdania 
arch. Trzcińskiego, prof. Polit. W arsz. w sprawie ochrony 
ty tu łu  architekta.

Dowiedzieliśmy się, że spraw a ta , znalazła wreszcie 
ostateczne rozwiązanie w postaci decyzji. Min. Sprawiedli
wości, które wyraźnie przyznaje prawo używania tego ty
tu łu  tylko osobom mającym ukończone wyższe studja archi
tektoniczne.

Wspólna kolacja koleżeńska w salach Syndykatu Pol
skich H ut Żelaznych zakończyła część oficjalną Zjazdu.

Po Zjedździe część uczestników zwiedziła Śląsk Opolski, 
gdzie doznali bardzo gościnnego przyjęcia ze strony kolegów 
niemieckich.

Reasum ując swoje wrażenie, muszę stwierdz:ć, że tylko 
zawdzęczając nadzwyczaj przychylnemu ustosunkowaniu 
się do Zjazdu S. A. R. P. czynników miarodajnych, zarów
no w  W arszawie jak  i na Śląsku, oraz pomocy ze strony 
M agistratu m. Katowic, uprzejmości Syndykatu Polskich 
H u t Żelaznych, oraz. gościnności koncernu „W spólnota In
teresów”, — Zjazd odbył się w warunkach i atmosferze 
jakich możemy sobie tylko życzyć na przyszłość.

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU RZEMIOSŁ W R. P. 
BIBLIOTEKA I ZBIORY SZTUKI RZEMIEŚLNICZEJ.

In sty tu t rzemieślniczy przejm uje obecnie bogate zbio
ry  Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie, 
aby powiększać je  i, -— zgodnie z ogólnym planem swej 
działalności, — uczynić z nich żywe źródło wiedzy zawodo
wej dla pracowników wszystkich gałęzi i rodzajów rze
miosła.

Bibljoteka In sty tu tu  zawiera przeszło 500 tomów.

Czytelnia na pierwszem piętrze gmachu Muzem Rze
miosł przy ul. Chmielnej N r. 52 o tw arta jest codziennie od 
godz, 10 do 2 i od 5 do 7 wiecz. a w niedzielę od godz.
11 do 2. W stęp bezpłatny. B ib'joteka zawiera m. in. wiele 
pięknych dzieł ilustrowanych w zakresie rzemiosł grupy 
drzewnej, metalowej, budowlanej, odzieżowej i in.; k a ta
log czytelni podzielony na kilkadziesiąt działów, ułatwia 
znalezienie książek szczególnie dla pracownika danego rze
miosła pożytecznych i ciekawych.

Zbiory Muzeum Sztuki Rzemieślniczej mieszczące się 
w salach parterow ych gmachu, dostępne są dla zwiedza
jących codziennie od g. 10 do 3, w niedziele zaś od g. 11 
do 2 .

Muzeum zawiera wiele ciekawych i pięknych okazów 
sztuki rzemieślniczej, zwłaszcza w zakresie stolarstw a, ko
w alstw a, ślusarstw a, ceramiki i inn. Zwiedzanie Muzeum 
oprócz przyjemnej rozrywki daje możność kształcenia sm a
ku i pogłębienia ku ltu ry  artystycznej, k tóra stanowi istot
ny  w arunek wartości produkcji w każdym niemal zawodzie 
rzemieślniczym.

Zarówno młodzież kształcąca się w rzemiośle, jak  wszy
scy samodzielni rzemieślnicy mogą w zbiorach i bibljotece 
In sty tu tu  znaleźć niezbędne dla każdego środki samokształ
cenia i uzupełnienia wiedzy zawodowej.



CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

X. 1935 XI. 1935 XI. 1935 XII. 1935

Ceny mineral, mat. bud. 49.7 49.6 Koszty budowy 59.9 58.6
Ceny drewna obrobionego 40,0 39.5 Koszty utrzymania 65.4 61.1
Ceiny żelaza 78.8 78.8

Ceny mat. bud. 52.3 52.2

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange opracowuje nowy 
cennik, w którym  ceny będą obniżone o 7%

Jest to druga zniżka od września 1935 
N arazie powtarzamy ceny obowiązujące według cen

nika wrześniowego.
kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 

X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1  ma — I gatunek — żółte 
i czerwone 18.00 zł., szare i bronzowe 19.00 zł., białe 20.50 
zł,, czarne — 22.00 zł., niebieskie i zielone 23.50 zł., I / I I  ga
tunek o 10% taniej, II  gatunek o 17% taniej, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., iw II  gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
zł., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 25.00 zł., żłobko

wana żółta — 18.40 zł.
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i  sześciokąty naklejane na papier — 16 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na m2, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
N a rynku p łytek glazurowanych (por. notatka w zesz. 

11-ym str. 368) panuje w; dalszym ciągu ostra konkurencja, 
dzięki której ceny płytek kształtu ją się bardzo nisko.

Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 
Siekierko — Senatorska 4, tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) : dziurawka  podłużna i poprzeczna I klasy do li
cowania (b. mocna o ładnym czerwonym kolorze) 35 — 
50; cegła % pełnej (ćwiartki) licowa I  klasy — 46 — 50; 
dachówka karpiówka  I kl. 70 —  82; I I  kl. 65 — 77; aegła 
Icanaliz. (wytrz. do 230 kg/cm 2, nasiąkł. 8,2%) I kl. 51 — 
83; II  kl. 43 — 75. Zapasy cegły zw. budowlanej nieprze- 
bieranej, przebieranej, licówki I kl. oraz stropowej Foerste- 
ra  są wyczerpane.

Dekarskie materjały. patrz zesz. 9/35.
Ceny asfaltów  uległy zwyżce o około 10%, ceny a r ty 

kułów pozostałych bez zmiany.

Drzewo.
Na rynku drzewnym, tendencja mocna w zakupach su

rowca dla przyszłej kam panji utrzym uje się w dalszym 
ciągu, choć tranzakcje z Niemcami nie osiągnęły przewi
dywanego ożywienia. Również osłabiająco działa polityka 
zakupów pokładów przez kolej.

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 
Materjały instalacyjne

W dziale materjaiów  instalacyjnych najmocniej odbi
ły się zarządzenia przeciwkartelowe rządu.

K artel rur żeliwnych poziomo-lanych został rozwiąza
ny, wskutek czego udzielany poprzednio raba t od cennika 
w wysokości 28% podskoczył do 40 a nawet w niektórych 
wypadkach do 44%. Przew idują ustabilizowanie się cen 
na poziomie rabatu  38 do 40%, co oznacza spadek cen o oko
ło 17%.

Zniżki cen kartelowych w tym  dziale przedstaw iają
się następująco:

Nazwa porozumienia kartelowego Obniżka
cen w %

Syndykat Polskich Odlewni S tali 20%
„Ruropol“ 17%
Syndykat Odlewni Radjatorów  „Sor“ 15%
Zjednoczenie F abryk Lin Stalowych 10%
Zjednoczenie Polskich E m aljern i 15%

Centralne biuro Sprzedaży W yr. Sanit. Em alj. obni
żyło ceny:
n a  wanny o 10 %
n a wyroby żeliwne porcel. emalj. o 15%

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu no tu ją  n a 

stępujące ceny za kafle loco st. za ład .:
za kafel kw adratel. — 0.33, za narożnik kafla  kwa- 

dratel. — 0.66, za kafel gładki berliński ■— 1 .20, za n a 
rożnik gładki berliński — 1.80, za kafel szamotowy kolo
rowy (wym iar 21 X 23) — 0.85, za narożnik szamotowy 
kolorowy — 1.27, za kafel szamot, kolor, (form at meisseń- 
ski) — 0.62, za narożnik tego w ym iaru r— 0.93, za jeden 
rząd zakończenia (6 szt.) —< 15.50, za jeden rząd karnesu 
(6 szt.) — 13.50.

F abryka Piotr Ławacz i iSynowie notuje:
za komplet piecowy (1  p. drzwiczek herm., ruszt, ru ra  

i 2 kg. dru tu) —i 14 zł., to  samo lecz wg. P. N. — 16.25 zł.
za komplet kuchenny (2 blachy z fajerkam i, 1  blacha 

pełna, drzwiczki popielnikowe, drzwiczki podpiecykowe, 
ruszt, szyber, piecyk w lanej ramce, haczyki mos. i obręczi — 

N. 2 —ł 28.70 zł.
N. 3 — 36.80 zł.

Należy oczekiwać w tym  dziale zniżki spowodu pota
nienia surowców.

Stolarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X  0.85 wzgl. 0.75 wzgl.
0.65 grubości SV2 cm. — zł. 16 za 1 n r.

b) drzwi plytoive „Starachowice“ o wym. normalnych
2.00 (X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 1— zł. 2 1  za 1 m2.

c) wymiary anormalne 10 % drożej.

Szkło.
Cennik Belgijskiej Spółki Akc. Poł. Pol. Hut. Szkl. na 

szkło normalne sortowane na prawidłowe gatunki obniżony 
został o 25%, czyli cena szkła zwykłego 2 mm. w pasach 
długich III. gat. wynosi obecnie zł. 2.40. W dalszym cią
gu utrzym uje się n a  rynku szkło konkurencyjne, niesorto- 
wane po cenach niższych.

Wiążące materjały i zaprawy.
'Cena cementu utrzym uje się na poprzednio notowa

nym poziomie t. j. 3.40 do 3.80 zł. za 100 kg. w workach 
pap. loco cementownia.

Cena wapna  wg. notowań Kadzielni utrzym uje się na 
niezmienionym poziomie (2.50 zł. za 100 kg. loco wapien
nik). Zakłady wapienne „W apnorud" no tu ją wapno budo
wlane, sortowane, w gatunku la  po cenie 2 .10 . -



Tendencja na rynku jest mocna z powodu dużego za
potrzebowania o te j porze roku, wywołanego ciepłemi po
godami.

żelazo i metale.
W związku z dekretem ustalającym  obniżkę ceny że

laza o 10 % został w ydany nowy cennik, z którego poda
jemy niektóre pozycje cen zasadniczych ważniejszych dla 
budownictwa.

Ceny zasadnicze żelaza jakości handlowej za 1000 kg. 
loco wagon stacja Chebzie wynoszą obecnie: 
żelazo sztabowe ' zł. 232.—

„ formowe do N P  24 wł. 282.—
„ „ N P  26 i powyżej 261.—

bednarka gorąca walcowana 284.—
żelazo uniwersalne 269.—
blachy grube 5 mm i powyżej 291.—

„ średnie poniżej 5 mm do 3 mm wł. 336.—-
„ o grubości 2,75 mm i cieńsze 358.—

walcówka w gatunku handlowym 269.—
szyny 100 mm wysok. i powyżej 299.—

„ poniżej 100 mm wysokości 269.—
Dla okręgu obejmującego: część wojew. białostockie

go na wschód od linji kolejowej Grajewo — Białystok — 
Brześć oraz całego obszaru wojew. wileńskiego, nowo
grodzkiego, poleskiego i wołyńskiego powyższe ceny za
sadnicze dla żelaza sztabowego, formowego, bednarki i bla
chy zostały obnjżone dodatkowo o 10  zł. na 1000 kg.

F irm a Romanus komunikuje nast. notowania cen 
gwoździ i drutu:

Gwoździe żelazne: cena zasadnicza zl. 5.22 za skrzyn
kę 16 kg. netto w raz z opakowaniem plus dopłaty za g a tu 
nek i wym iar Wg. nowego cennika Zjednoczonych Fabryk.

D ruty żelazne: cena zasadnicza zł. 72.— za 100 kg. 
plus dopłaty wg, nowego cennika Zjednoczonych Fabryk.

Ceny powyższe są orjentacyjne i rozumieją się loco 
skład dostawcy wraz z opakowaniem, przy płatności go
tówkowej.

Zapotrzebowanie obecne z powodu zwykłego w tych 
miesiącach sezonu martwego jest niewielkie.

Należy zaznaczyć, że nowe ceny obowiązują od dnia 
20 grudnia ub. r. i obniżka na gwoździach wynosi prze
ciętnie dla najwięcej używanych gwoździ handlowych oko
ło 10%. N atom iast przy drutach obniżona została tylko 
cena zasadnicza, zaś dopłaty za gatunek i w ym iar pozo

stały  praw ie bez zmiany, tak, że w tym  wypadku zniżka 
cen je st znacznie mniejsza.

Dom handl. A. Gepner notuje nast. ceny składowe me
tali aż do odwołania w zł. za kg: cyna Banka -w blokach
— 6.40; ołów hutniczy — 0.75; blacha miedziana — 2.60 
do 3.60; blacha mosiężna — 2.20 do 3.70; blacha cynkowa
— 0.87.

„Blacha Cynkowa" podaje następujące zmienione od
1.1.36 notowania cen blachy cynkowej za 1000 kg. parytet 
frachtow y stacje Chebzie: dla hurtowników przy ilości od 
30 t. —  760 zł.; poniżej 30 t, — 780 zł. przy sprzedaży 
przez hurtowników —  825 zł.; dla instytucji publicznych
— 740 zł.; przy sprzedaży ze składu konsumentom 860 zł.; 
dla województw kresowych wschodnich i południowo- 
wschodnich —i 725 zł.
GDYNIA (p. zesz. 4/1935).

KATOWICE, (patrz zesz. 7).
ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m“ — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m1 — 8, piasek do murowania lir f  — 3 do 3.50, 
deski 3 /4" —  ,38 — 43, 1" — 45 — 47, 5/4"' do 2" — 57,. 
bale 3" —>57 — 59, kantówka ciosana •— 38 — 41, kan 
tówka rznięta — 58 — 63.

WARSZAWA.
N a rynku cegły nastąpiło uspokojenie wskutek zakoń

czenia sezonu. Naogół cegielnie rozporządzają małymi za
pasam i ma początek przyszłego sezonu.

Zapowiedziana zniżka ta ry f  kolejowych na węgiel i ce
głę powinna jednak wypłynąć na obniżenie ceny cegły w 
W arszawie o około 5 zł. na 1000 sztuk loco budowa.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 
żw ir wiślany loco brzeg W isły — 18 — 20 zł. za 1 m3. 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 11.00 zł. 

za 1  tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 9.50 

zł. za 1  tonnę.
piasek wiślany loco wybrzeże. Wisły — 2.50 za m3 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska — 3.00 zl. 

za 1 tonnę loco wagon Warsz.-Główna — 5.00 zł.

TARYFY KOLEJOWE
OBNIŻKA TARYF KOLEJOWYCH NA PRZEWÓZ 

TARCICY.
Z dniem 15. stycznia weszła w życie obniżka ta ry f  na 

przewóz tarcicy, k tóra obniża dotychczasowe stawki na 
odległościach 1—300 km. o 19% i na odległościach dalszych 
to jest od 301 — 1200 km od 19 — 30%.

Poniżej podajemy nowe stawki przewozowe na nie
które odległości dla tarcicy:

Odległość 
w km.

A B

a b c a b | c

50 69 54 49 56 46' 42
96— 100 117 87 74 89 70 i 61

191— 200 185 131 108 146 106 i 89
291— 300 220 153 126 183 130 108
391— 400 235 163 133 200 141 i 116
491— 500 250 172 140 216 151 i 124
591— 600 265 182 ' 148 233 162 |. 132
691— 700 280 192 ,155 249 173 ! 140
791— 800 295 202 162 266 184 i 148
891— 900 310 2 11 169 283 194 i 156
991—1000 325 221 176 299 205 : 164

1091—1100 340 231 184 316 216 ! 172
1191—1200 355 240 191 332 226 ! 180

Uwagi: a — dla przesyłek 5 — 10 tonn, 
b — ,.. „' 10 — 15 „ 
c — ,, „ ponad 13 „

A — ta ry fa  na przewóz tarcicy ze wszystkich stacvj

B — ta ry fa  n a  przewóz tarcicy ze stacyj IX. O. K. F. 
Wilno, na terenie ograniczonym linjam i kolejowemi G raje
wo — Brześć — Łuniniec — Mikaszewicze, nadawanych do 
wszystkich stacyj D. O. K. P. Katowice, Kraków, Lwów, 
Radom, Stanisławów, W arszawa i Wilno oraz do stacyj 
Kalisz i Bydgoszcz (oddalonych więcej niż 300 km od sta
cji nadawczej). .

OBNIŻKA TARYF KOLEJOWYCH NA WYTWORY 
PRZEMYSŁU HUTNICZO-METALOWEGO.

W „Dz. Tar. i Zarz. Kol.“ N r. 48 zostały zarządzone 
zniżki taryfow e z ważnością od 20.XII. 1935 na wytwory 
przemysłu hutniczo - taryfowego. O ważniejszych z nich 
dotyczących budownictwa inform ujem y poniżej.

a) żelazo handlowe
ta ry fa  dotychczasowa została obniżona o 12.5% i wy

nosi obecnie:

Odległość 

w km.

Taryfa
100

a

w gr. za 
leg.

b

50 71 66
100 122 110
200 200 179
300 248 215
400 285 251
451 i dalej 300 268



Uwaga: a — za 10000 kg., b —  za 15.000 kg. i wy
żej

b) rury lane, odlewy budowlane, blacha cynkowa 
taryfa dotychczasowa została obniżona o 30% i wyno

si obecnie:

Odległość
Odlewy budowlane 
i blacha cynkowa Rury lane

w km. a b c a b c

50 116 102 97 108 95 90
100 189 162 151 176 150 140
200 321 270 248 296 250 230
300 439 365 336 405 338 310
400 543 450 412 500 414 380
500 630 522 478 580 480 440
600 705 580 532 648 536 490

Uwaga: w  groszach za 100 kg. a —  5000 kg., b —  
10000 kg., c —  15000 kg.

B i u l e t y n  P r z e t a r g o w y  
w nowej formie i rozszerzo
ne! treści podaje prócz ogło
szeń przetargowych, również 

n a j ś w i e ż s z e  in fo rm a c je  

z r y n k u  b u d o w l a n e g o .

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO
PODATEK OD OBROTU, PODATEK STEMPLOWY 
I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W PRZEMYŚLE 

BUDOWLANYM PO OSTATNIO 
ZADEKRETOWANYCH ZMIANACH.

W Dz. Ust. Nr. 3 z dnia 15 stycznia b/ r. zostały 
ogłoszone zmiany zasadnicze poboru i stawek podatku od 
obrotu i  obniżone składki za ubezpieczenie emerytalne ro
botników i pracowników umysłowych.

S t a w k i  p i o d a t i k u  o d  o b r o t u  dla sa
moistnych przedsiębiorstw wykonywania robót wynoszą od
1. I. 1936:

w  wypadku prowadzenia prawidłowych ksiąg handlo
wych — 1.9% od obrotu, dla przedsiębiorstw nieprowa- 
dzących książek — 3.0% od obrotu.

Stawki powyższe począwszy od roku podatkowego 1939 
zostaną obniżone o 0.1%.

Równocześnie zostały z n i e s i o n e  w s z y s t 
k i e  d o d a t k i  do podatku obrotowego, które do
tychczas wynosiły łącznie 50%.

W zakresie p o d a t k j u  s t e m p l o w e g o  znie
sione zostały opłaty od rachunków i  zwolnione od opłat 
stemplowych pisma stwierdzające umowę, którą choćby 
jeden z kontrahentów zawarł w zakresie swego przedsię
biorstwa, podlegającego podatkowi przemysłowemu.

Pozatem dekret zniósł również pobór n a d z w y 
c z a j n e j  d a n i n y  m a j ą t k o w e j ,  wprowa
dzonej ustawą zdnia 24. III. 1933 a przypadającej od płat
ników państwowego podatku przemysłowego za lata 1936 
i  1937.

-Nowowprowadzoną zmianą w zakresie podatku od ob
rotu jest powszechny obowiązek wpłacania zaliczek na po
datek obejmujący: poza zaliczkami miesięcznemi dla przed
siębiorstw I do V ' kategorji, spółek akcyjnych, spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielni: również 
zaliczki kwartalne dla reszty przedsiębiorstw.

Powyższe stawki podatku obrotowego oznaczają nie
znaczne zmniejszenie podatku obrotowego łącznie ze stemp
lowym dla budowli niemieszkalnych, a dość poważne pod
wyższenie dla budownictwa mieszkaniowego.

Jeszcze większe jest podniesienie dla producentów mat. 
bud. sprzedających swe wyroby do dalszego przefobu.

W zakresie świadczeń społecznych na dwa lata 1936 
i 1937 zostały o 1% obniżone składki w u b e z p i e 
c z e n i u  e m e r y t  a l n e m  r o b o t n i k o w .  
Składka ta wynosi obecnie 4.2% (zam. 5.2%), z czego 
opłaca pracodawca 1.6% (zamiast 1.9%), a robotnik 
2.6% (zam. 3.3%).

Powyższe zniżki w ubezp. społecznych wchodzą w  ży
cie dnia 1. lutego 1936.

W u b e z p i e c z e n i u  e m e r y t a l n e j n  
p r a c .  u m y s ł o w y c h  stawka z 8% została ob
niżona do 6.5:% i dzieli się na pracodawcę i pracownika 
według nast. tabeli:

Płaca miesięczna Pracod. Pracownik
do 60 zł. 6.5% —

ponad 60 do 400 zł. 4.1% 2.4%
ponad 400 do 800 zł. 3.3% 3.2%
ponad 800 zł. 2.5% 4.0%

Powyższe zniżki w ubezp. społecznych wchodzą w ży
cie dnia 1. lutego 1936.

W u b e z p i e c z e n i u  o d  w y p a d k ó w  Mi
nister Opieki Społecznej został upoważniony do obniżenia 
składek W  drodze rozporządzenia za okres ubezpieczenia od 
dnia 1 lutego 1936 do dnia 31 igrudnia 1937,

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO.
Z początkiem stycznia organizacje zawodowa i gospo

darcze otrzymały do zaopinjowania opracowaną przez 
Min. Spraw Wewn. nowelizację rozp. Prez. z roku 1928
o prawie budowlanem.

Z początku było projektowane załatwienie tej zmiany 
w drodze dekretu. Jak się jednak dowiadujemy obecnie 
zmiana ma być przeprowadzona na normalnej drodze usta
wodawczej.

Celem poinformowania Czytelników o tendencji za
mierzonej nowelizacji podajemy w skrócie niektóre waż
niejsze ustępy proponowanych zmian.

W dziale dotyczącym zabudowy osiedli ustawa obec
nie dąży do uporządkowania tej dziedziny, która, jak to 
praktyka uczy, była i jest w  wielu miejscach bardzo źle 
zorganizowana, o czem już niejednokrotnie na łamach 
Przeglądu informowaliśmy.

. Po zmianach wprowadzających większą sprężystość 
w samą procedurę sporządzania planów zabudowy nowela



przewiduje szereg zarządzeń w kierunku uregulowania 
kwestji m aterjalnej związanej z parcelacją.

Parcelujący obszary ponad 1 ha (a w miastach ponad 
% ha) muszą ponieść koszty sporządzenia planu zabudowa
nia. Ponadto władza powołana do zatwierdzenia planu p ar
celacji może zobowiązać właściciela obszaru parcelowanego 
do urządzenia własnym kosztem ulic, placów, skwerów i 
parków, z tem  jedynie ograniczeniem, że wielkość terenu 
zajętego przez te urządzenia nie może przekraczać 20% 
powierzchni całego obszaru, a ogólne obciążenie właściciela 
terenu na ten  cel nie może przekraczać 35% wartości te 
renu (obliczonej bez uwzględnienia podniesienia się w ar
tości g run tu ).

Jako rygor przewiduje się, iż przed urządzeniem ulic 
zasadniczo nie może być udzielone pozwolenie na przenie
sienie własności na osoby trzecie. W wypadkach zasługu
jących na uwzględnienie zezwolenie to może być udzielone 
jednakże dla obszaru co najwyżej 35% całej powierzchni.

Wszystkie te  ulice obowiązany jest utrzym ać właści
ciel terenu. Dopiero po zabudowaniu conajmniej jednej trze
ciej działek gmina ma obowiązek przyjąć je  do własnej 
eksploatacji, przyczem ulice przechodzą bezpłatnie na wła
sność gminy.

Również ściśle sprecyzowany został dotychczasowy 
przepis art. 174 o prawie przełożenia przez gminę kosz
tów pierwszego urządzenia ulic na adjacentów.

Ograniczona została górna granica sumy obciążeń 
z tego ty tu łu  do 35% wartości g runtu , a zarazem rozsze
rzona została definicja kosztów pierwszego urządzenia 
również na koszt zamiany nawierzchni na nawierzchnię 
ulepszoną, o ile w pokryciu kosztów pierwotnej nawierzch
ni adjacenci nie uczestniczyli.

W zakresie uprawnień inżynierów i techników do pro
jektow ania i kierowania robotami przewidywane są rów
nież zmiany.

Inżynierom z wydziałów inżynierji lądowej i wodnej 
przyznano prawo sporządzania projektów budowlanych 
w pełnym zakresie z wyjątkiem „projektowania pod wzglę
dem architektonicznym (zewnętrzne ukształtowanie budyn
ku) robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników 
oraz budynków o charakterze monumentalnym".

W art. 369 dodano ustęp, który udziela zwolnienia od 
obowiązku składania egzaminów tym  inżynierom i techni
kom z zakresu specjalności przewidzianych w art. 361
— 364, którzy co najmniej 6 la t przed dniem 5 czerwca 
1928 wykonywali zawód kierowników robót budowlanych 
na obszarach województw poznańskiego i pomorskiego.

Ponadto w art. 370 przewiduje się, iż na obszarze mia
sta  Gdyni m ają również uprawnienie tylko technicy o wyż- 
szem wykształceniu.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Inż. A. Dziedziul i arch. J. Handzelewicz. — Nowoczesna 

ceramika budowlana —- 64 str., 65 iłustracyj. — Ce
na 1  zł.
Cykl artykułów, który pod powyższym tytułem  był pu

blikowany na łamach naszego pisma w zeszytach 5, 6, 8 
i 1 1  w r. ub. ukazał się w rozszerzonej treści jako oddziel
na odbitka. Całość została poprzedzona przedmową napi
saną przez prof. Żenczykowskiego, który podkreślił w niej 
wagę, jaką  w budownictwie m ają m aterja ły  ceramiczne, 
które pomimo równoległego powstania i rozwoju innych 
m aterjałów , zachowały swoje odwieczne stanowisko w kon
strukcjach budowlanych, a dzięki zarysowującemu się o- 
becnie postępowi w technice produkcji stoją u progu no
wych możliwości rozwoju metod i warunków stosowania. 
Z tego powodu książka zw arta  objętościowo a obfita co do 
treści inform acyjnej ukazała się na czasie jako pożytecz
na pomoc i doradca zarówno przy projektowaniu jak  
i praktycznem wykonywaniu konstrukcyj ceramicznych. 
Autorom należy się od św iata technicznego szczere podzię
kowanie za trud , którego się podjęli, by m aterja ł rozpro
szony a powszechnie mało znany, zebrać i w sposób facho
wy a zarazem praktyczny udostępnić.

Stefan Bryła — Podręcznik Inżynierski tom IV. Lwów
— K sięgarnia Polska — str. 948 —  cena 60 zł.
Miłą niespodziankę na Gwiazdkę zgotowała św iatu 

technicznemu K sięgarnia Połonieckiego we Lwowie, wypu
szczając na rynek księgarni IV tom Podręcznika.

Obejmuje on 4 ostatnie części Podręcznika mianowi
cie: część dziewiątą instalacje w budynkach, część dziesią
tą  maszyny i elektrotechnikę, jedenastą ustawodawstwo 
techniczne i dwunastą — tworzącą tak  zwany dział uzu
pełniający.

W części instalancyjnej znajdujem y: wodociągi i ka
nalizację, urządzenia przeciwpożarowe, ogrzewanie i wie

trzenie, instalacje elektryczne (dźwigi, oświetlenie, ogrze
wanie, telefony, zegary, piorunochrony), gaz i wreszcie 
izolację term iczną i akustyczną w budynkach nowocze
snych.

Dział instalacyj, choć są one domeną specjalistów, ma 
ogromne znaczenie dla inżynierów wszelkich specjalności. 
W każdej niemal budowie przy projektowaniu i robotach 
wykonawczych inżynier styka się z różnego rodzaju in sta
lacjam i, które musi rozumieć, choćby ich sam nie wyko
nywał, gdyż zazębiają one o jego zakres pracy. Brak odpo
wiednich podręczników uniemożliwiał mu orjentację i s ta 
wiał często w trudne położenie. Nierzadko były popełniane 
błędy, które potem w trakcie wykonywanie robót insta la
cyjnych dużym kosztem trzeba było usuwać. Lapidarnie 
ujęte, ilustrowane doskonałemi rycinami artykuły tomu 
IV-ego kładą kres temu brakowi.

W części maszynowo - elektrotechnicznej opracowanej 
pod kątem  zainteresowań lądowców i hydrotechników są 
omówione pompy, tu rb iny  wodne, maszyny i turbiny pa
rowe, silniki spalinowe, podnośniki i suwnice, ekskawato- 
ry, maszyny budowlane, samochody wszelkich typów, ma
szyny elektryczne, elektrownie, koleje elektryczne, te legraf, 
rad  jo.

W części prawnej mamy: przegląd ustawodawstwa, 
ustaw ę budowlaną, ustawę wodną, ustawodawstwo drogo
we, nowe przepisy dla betonu i ze’betu wydane przez P. K. 
N. i przepisy M. W. dla konstrukcyj spawanych.

Zamieszczenie przeglądu ustawodawstwa technicznego 
wogóle, oraz osobno w szerszym zakresie ustawodawstwa 
drogowego jest inowacją bardzo pożyteczną w skompliko
wanych wielce stosunkach praw nych obecnej doby. U sta
wa budowlana podana jest wr nader przejrzystym  a wy
czerpującym skrócie i poprzedzona cennemi uwagami o ge
nezie ustawy, oraz je j zaletach i wadach. To samo można 
powiedzieć o opracowaniu ustawy wodnej. Przepisy be
tonowe P. K. N. i przepisy o spawaniu są również zaopa



trzone objaśnieniami, oraz zilustrowane przykładami obli
czeń.

Osobliwością IV tomu jest dział uzupełniający. Skła
da się on z kilkunastu rozdziałów o różnorodnej treści, któ
re są dopełnieniem poszczególnych części poprzednich to
mów. Tak np. Nowoczesne nawierzchnie drogowe są uzu
pełnieniem części I Podręcznika. Aerofotogrametrja uzu
pełnieniem części III-ej, przepływy rzek polskich —i części 
IV-ej. Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych —  części V-ej 
i t. d.

Na pierwszy rzut oka, zdawałoby się, że zgrupowanie 
tak różnorodnych tematów w jednej części wprowadza dy
sonans do przejrzystego układu podręcznika, który stano
wi jedną z licznych jego zalet. Te rozdziały o rozmaitej 
treści mają jednak wspólną cechę, które je zespala, a jest 
nią nowoczesność i że tak powiem aktualność dnia dzisiej
szego. Bez nich podręcznik byłby niekompletny, a umiesz
czenie ich w  odpowiednich częściach poprzednich tomów 
było ze względu na datę powstania danej gałęzi techniki 
albo niemożliwe, albo jeszcze przedwczesne. Tak pn. 
stal Isteg jest wyrabiana zagranicą od kilku lat zaledwie, 
a u nas dopiero przed niespełna dwoma laty powstały wa
runki pozwalające na jej wprowadzenie. Konstrukcje be- 
tonowo-żelazne (beton z wkładkami sztywnemi), jakkol
wiek znane oddawna, dopiero w ostatnich latach w wyni
ku licznych doświadczeń, zaczynają odnajdywać obok żel-

ŻELBET.

STROPY DźWIGAROWOPŁYTOWE OBLICZANE 
JAKO ŻELBETOWE.

(Entreprise Francaise VIII,  IX /3 5  i  Qssature Metallique 
11/35).

Ti inicjatywy Instytutu Budowlanego w Paryżu oraz 
Francuskiego Syndykatu Stalowego przeprowadził inż. 
Blevot szereg prób laboratoryjnych, mających wyświetlić 
stopień współdziałania betonu i żelaza w tak powszechnie 
stosowanej konstrukcji stropów dźwigarowo - płytowych. 
Ze względu na wyniki potwierdzające możliwość obliczania 
takich zespołów jako żelbetowych i ich rozpowszechnione 
stosowanie w budownictwie polskiem, należy na te badania 
zwrócić baczną uwagę:

Próby przeprowadzono na kilku elementach z dwu 
dźwigarów I 12 w odstępie 80 cm i płyty żelbetowej o grub.
4,5 cm. Poszczególne typy różniły się między sobą sposobem 
połączenia betonu i dźwigara oraz uzbrojeniem. We wszy
stkich wypadkach płyta znajdowała się na poziomie gór
nej stopki i opierała się o dźwigar bądź całą swoją gru
bością bądź też zapomocą podbetonowania pachwin. Zasto
sowano zwyczajne dźwigary stalowe o wytrzymałości 3860 
do 4050 kg/cm 2, beton natomiast wykonano bardzo staran
nie i wytrzymałość jego na rozciąganie wynosiła 18 do 27 
kg/cnr, na ściskanie 225 do 340 kg/cm 2 przy zawartości 
300 kg cementu na ms. Cytowane źródła zawierają proste 
obliczenie stropu jako żelbetowego teowego przy przyjęciu 
n =  10 wzgl. n =  15. Przeprowadzone obciążenie próbne 
aż do złamania na zginanie i na ścinanie wykazało, że przy 
przyjęciu współdziałania betonu i żelaza pewność jest 3,5 
krotna, a więc wynik jest w zupełności zadowalający. Wnior 
ski prób paryskich są następujące: w  zasadzie można li
czyć konstrukcję wykonaną w sposób opisany jako zespół 
żelbetowy. Konieczne jest jednak dokładne obetonowanie 
górnej stopki i ścianki dźwigara przez wykonanie pachwin

betu właściwy sobie zakres stosowalności. Obliczanie na
świetlenia ppmieszczeń światłem dziennem, to znów naw- 
skroś nowoczesny sposób podejścia do zagadnień budownic
twa, w którem dotychczas panowała wszechwładnie rutyna 
rzemieślnicza.

Uderza również dobór najbardziej palących zagadnień 
doby obecnej, który świadczy o dobrem wyczuciu ducha 
czasu przez naczelnego redaktora. Jakże bardzo był potrzeb
ny rozdział o obronie przeciwlotniczej w epoce .,narodu pod 
bronią", albo rozdział o budowlach sportowych, o budowie 
lotnisk w epoce Challenge-ów i Gordon Benetów, a wresz
cie o budynkach szkieletowych w epoce ...Prudencial-Ho- 
use‘u.

Tom IV objętością przewyższa poprzednie tomy
o 25%. Liczy on 948 stronic i doprowadza objętość całego 
wydawnictwa do imponującej liczby 3156 stronic brze
miennych treścią. Spoglądając na całość można stwierdzić, 
że Podręcznik zawiera wszystko to, co powinien dać lądow- 
cowi i wodnikowi i nie zawiera nic niepotrzebnego.

Może przydałyby się jeszcze tablice i wzory matema
tyczne, ale sądzę, że redaktor pominął je celowo z uwagi 
na specjalny charakter Podręcznika. Zresztą tablice w 4-o 
tomowym podręczniku, byłyby nawet niezbyt dogodne do 
stosowania.

Inż. Bolesław Mayzel.

betonowych (szalowanie trapezowe) — wszelkie wzmacnia
nie połączenia przez nawiercanie ścianki dźwigara i prze
prowadzanie przez otwory wkładek dodatkowych jest nie
wskazane i osłabia konstrukcję. Niema oczywiście żadnych 
podstaw do przyjmowanie, że zespoły o rozpiętości ponad 
4,50 m (rozpiętość stosowana przy próbach paryskich) 
i wykonane z betonu gorszego, co w praktyce ma napewno 
miejsce, zachowają się również dobrze. Inż. Blevot przepro
wadza jednak już obecnie dalsze próby, badając elementy 
stropu o rozpiętości 8 i 9 m przy dźwigarach do I 20. Ob
liczanie stropu dźwigarowopłytowego jako żelbetowego 
prowadzi do oszczędności około 35% ciężaru stali.

m. L

OBRONA PRZECIWL.-GAZOWA.

OPLG ZBIORNIKÓW PŁYNNEGO PALIWA.

Zaps. Schiitzmassnahmen fur Mineralol — Grosstanks 
und fiir Mineralolfabriken. Gasschutz und Luftschutz 
1934. Nr. 7. str, 177. 11 szp. 2 ryc.

Kaiser. Die Sicherung von Mineralol — Grosstankanlagen 
gegen Luftangriffe. Tamże Nr. 10. str. 257 i odpo
wiedź Zapsa. Nr. 11. str. 293.

W ramach ogólnej OPLG sprawa zbiorników na płyn
ne paliwa nie może pozostać na uboczu. Ich zawartość de
cyduje przecież o losach wojny. Faktem jest również, że 
istniejące żelazne zbiorniki doskonale widoczne z lotu ptaka, 
muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Ostatnio pojawiła się 
w tej materji serja artykułów, wymagających omówienia. 
Pedantycznie, po niemiecku, zaczyna dyskusję Dr. Zaps 
z hamburskiej straży pożarnej zestawieniem obowiązują
cych przepisów i opisami klasycznych pożarów. Usiłuje on 
następnie zanalizować skutki napadu lotniczego, aby w koń
cu wyciągnąć ostateczne wnioski, dotyczące obrony zbior
ników. „Sypie" się jednak dwa razy: wykluczając przydat
ność zbiorników podziemnych do celów obronnych, oraz ra
dząc na wypadek niebezpieczeństwa wojennego opróżnić



zbiorniki (!) i wywieźć tysiące metrów sześciennych płyn
nych przetworów ropnych w bezpieczne miejsce.

Wywody jego zbija Kaiser, „spec“ od budowy zbiorni
ków, dając krótki, lecz wyczerpujący opis doświadczeń bu- 
dowlano-lotniczych nad metodami obrony zbiorników. O sta
teczne jego wnioski brzm ią: tylko podziemny zbiornik daje 
pełną gw arancję bezpieczeństwa na wypadek ataku lotni
czego. W szystkie nowe zbiorniki płynnego paliwa należy bu
dować tylko pod ziemią. Również istniejące zbiorniki pod
ziemne należy w m iarę posiadanych kapitałów  uzupełnić 
(dlaczego nie zastąpić?) zbiornikami podziemnemi. Jedy
nym m aterjałem  do budowy zbiorników podziemnych jest 
żelbet. Stal nie nadaje się zupełnie do tego celu. Wywody 
obu autorów są godne przestudjowania, ponieważ tra k tu ją  
rzecz ogólnie i są doskonałą podstawą do dalszej lektury, 
k tórą wkrótce postaram  się streścić. Przedstaw ia ona d!a 
nas interes nietylko ze względu na Gdynię i Zagłębie n a f 
towe. W całym k ra ju  rozsiane są zbiorniki przetworów 
ropnych, wymagające obrony przeciwlotniczej.

K alkow ski

OBRONA PRZEC1WLOTNICZO-POŻAROWA BUDOWLI. 
Instrukcja dla służby przeciwpożarowej objektów 
w OPLG została wydana w roku ubiegłym przez
Związek S traży Pożarnych R. P. i zatwierdzona do 
tymczasowego użytku przez Min. Spraw  Wewn. roz
porządzeniem z dn. 27. III. 1935. Nr. Wojsk. oplg. 
21 —  2 .

Nas interesuje wyłącznie p a ra g ra f  20. omawiający 
prace zapobiegawczo - przeciwpożarowe w budynkach. 
Stanowią one —| jak  wiadomo — pierwszy etap w akcji 
doprowadzenia budowli do stanu pogotowia obronnego. 
Postanowienia te przytaczamy dosłownie, ze względu na 
interes, jak i przedstaw iają dla św iata budowlanego:

a) z uwagi, że poddasza i strychy będą najbardziej 
narażone na pożary, powstałe od bomb zapalających, n a
leży usunąć z poddaszy i  strychów wszelkie rupiecie, stare 
meble, szmaty, m aterjały  łatwopalne i t. p., które w  wy

padku pożaru mogą spowodować gwałtowne rozszerzenie 
się pożaru;

b) utrzymywać poddasza i strychy we wzorowym po
rządku;

c) uodpornić stropy poddaszy i strychów  przed dzia
łaniem bomb zapalających przez wyłożenie ich w arstw ą
5 — 10 cm piasku, żwirku lub gliny. Przed przystąpie
niem do uodpornienia stropu w ten sposób, należy zbadać, 
czy stropy w ytrzym ają  dany ciężar;

d) uszczelnić wszelkie wyjścia na klatki schodowe 
i przejścia pomiędzy poddaszami i strycham i oraz dymniki 
i inne otwory n a  poddaszach i strychach. Nieszczelności 
te mogą spowodować szybkie rozszerzenie się pażaru 
i przerzucenie do sąsiednich pomieszczeń;

e) ściany rozdzielające poddasza uodpornić na dzia
łanie ognia przez w ytynkowanie tych ścian i obicie drzwi 
drewnianych blachą lub azbestem;

f) duże pomieszczenia rozdzielić ścianami murowane- 
mi, albo drewnianemi, dobrze wytynkowanemi, wreszcie 
siatkam i żelaznemi, wypełnionemi gliną lub innym m ater
jałem. Budując ściany murowane, wyprowadzić je ponad 
dach n a  wysokość 1  m etra, ce'em utrudnienia rozszerza
n ia się pożarów zewnętrznych;

g) uodpornić drewniane części poddasza przez obicie 
ich blachą, albo lepiej przez solidne nałożenie warstwy og- 
niochronnej..

Do powyższych przepisów niema już nic więcej do do
dania, prócz życzeń, aby jaknajrychlej zaczęły działać 
v/ całem państwie. Dla firm  budowlanych otw ierają one 
nowe pole pracy, wprawdzie technicznie skromnej, lecz 
ilościowo obszernej. Problem mieszkaniowy naszych miast 
zyskuje w nich nadzieję oddania bezdomnym mnóstwo 
małych i tanich mieszkań na poddaszach, dziś niepotrzeb
nie zarupieconych. Wreszcie rynek m aterjałowy powita 
chętnie nową możliwość zbytu w dziale lekkich niepalnych 
płyt budowlanych oraz środków ogniochronnych do nasyca
nia drewna.

Kalkowski

WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA.

(Dane za czas od 20/X I do 19/XII 1935 r. włącznie).
1. Szalet — 90 n r  — ul. Wawelska (park im. M. Curie- 

Skłodowskiej) — wł.: Zarząd Miejski m. st. W arszawy — 
p r .: inż.-arch. W. Borawski, W-wa, Polna G6, tel. 8.35-26 
k.: inż. W. Borawski — wyk.: Przedsięb. bud. J . Jaworski, 
W-wa, Fabryczna 28, tel. 9.65-03.

2. D. m., 3 p. ■— 4.350 m3 — ul. W iktorska 14 — 
w ł.: Ch. Sztern — p r .: inż.bud. A. K rajtekraft, W-wa, 
Leszno 47, tel. 11.74-72 — k .: inż. A. K ra jtek raft — wyk.: 
vacat.

3. D. m., 4 p., 4350 n r  — ul. Włodarzewska — "wł.:
I. Rajzman — pr.: inż.-bud. W. Witwicki, W-wa, Al. 3-go 
Maja 2, tel. 2.36-14 — k.: inż. W. Witwicki — wyk.: 
sp. półg.

4. D. m., part. — ul. Bachmacka 25 — w ł.: M. Wil
czyńska — p r .: arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — 
k .: inż. J. Zaw:adzki.

5. Nad. — 500 m ! — ul. Sielecka 21 — wł.: M. Lan
dau — pr.: inż.-arch. S. Pianko. W-wa, E lektoralna 26, 
tel. 5.35-47 — k .: inż. S. Pianko — wyk.: vacat.

6. D. m., 2 p. — 2.550 m 1 — ul. Francuska 16a — 
wł.: M. Rychlińska — pr.: inż.-arch. K. Iwanicki, W-wa, 
Sucha 8, tel. 8.99-83 — k.: inż. K. Iwanicki — wyk.: 
sp. gosp.

7. D. m., 1  p. 1500 m“ — ul. Jarocińska (W itolin) — 
wl.: A. Początek — pr.: bud. K. Lam parsk i, W-wa, Se

natorska 19, tel. 2.21-46 — k.: bud. K. Lam parski — wyk.: 
sp. gosp.

8. Bud. part. i nad., 1 p., 600 n r  —■ ul. Leszno 119
— w ł.: F -m a E. Mieszczański i T. Jaroszewski — pr.: 
inż.-arch. W. Koen, W-wa, E lektoralna 4, tel. 2.31-27 — 
k.: inż. W. Koen — wyk.: sp. gosp.

9. Przeb., fabr. — 800 ms‘ — ul. Jan a  Kazimierza 
54 — w ł.; F-m a Iwanicki, Sp. Akc. — pr.: inż. - arch. E. 
H erste in —  k.: inż. E. H erstein — wyk.: sp. gosp.

10. D. m., bliźn., 1 p. — 1220 m.:l — ul. Obozowa dz. 
64/65 — wł.: J . Mikucka — pr.: inż. - arch. A. Piotrowska, 
W - wa, Uniw'erstytecka 4, tel. 868-20 — k.: inż. - arch. 
W. Wyszyński, W - wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.79-96 — 
wyk.: vacat.

11. D. m. i bud. fabr. — 1900 ms1 — ul. Radzimińska 
112/114 — wł.: F-m a ,Wuko“ — pr.: inż.-komunik. T. 
Wasilewski, W - wa, Mickiewicza 30, tel. 11.49-98 — k .: 
bud. St. Hoppe, W-wa, Ziota 43 — wyk.: sp. półg. (Tn. 
mur. P. Brzyski, Rembertów, Kr. Jadwdgi 3).

12. D. m., part. — 300 m .3 — ul. Olgierda 36 — wł.:
F. Dworakowski -— pr.: bud. R. Ostoja - Chodkowski, 
W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k .: bud. R. Chodkowski
— wyk.: sp. gosp.

13. D. m., part. — ul. Hodowlana r. Myszkowskiej — 
wł.: K. Kamińska — pr.: bud. A. Paruszewski, W - wa, 
Poznańska 17 — k.: bud. A. Paruszewski.

14. D. m., part. — ul. Żmudzka —- w ł.: S. baranowski
— pr.: bud. A. Paruszewski, W - wa. Poznańska 17 — k.: 
bud. A. Paruszewski.



15. D. m., 1 p. —  ul. Newelska (Koło) — wł.: K. 
Bladowski — pr.: bud. J. świech, Józefów koło Otwocka
— k.: bud. J. Świech.

16. D. m., 1 p. — ul. Godebskiego ,6 — wł.: M. Za
lewski — pr.: Inż. K. Strachocki, W-wa, Nowy Świat 22, 
m. 47 — k.: Inż. K. Strachocki.

17. D. m., 2 p. — 4500 m;! — ul. Francuska 28 — 
wł.: W. Zaczyński — pr.: inż.-arch. J. Łęczycki, W-wa, 
Wspólna 20, tel. 9.43-63 — k.: inż. J. Łęczycki — wyk.: 
Przedsięb. budowl. K. Zaczyński, W-wa, Szopena 14, tel. 
8.60-96.

18. D. m., 3 p. — 8000 m“ — ul. Rakowiecka 43 — 
wł.: Zd. Goldszlag — pr.: inż.-arch. M. Kon, W-wa, Mar
szałkowska 95, tel. 9.88-80 — k.: inż. M. Kon — wyk.: 
sp. półg. (m. mur. J. Przyborowski, W-wa, Chocimska 19, 
m. 15), (uzup. ad. poz. Nr. 943 — »Prz. Bud.“ Nr. 11 — 
1935 r.).

19. D. m., 4 p. — ul. Solec 56 — wł.: A. Mischal
— pr.: inż.-arch. Z. Mischal, W-wa, Leszczyńska 8, tel. 
6.23-46 — k.: inż. Z. Mischal.

20. Bud. fabr., part. — 700 m ! — ul. Karolkowa 22/24
— wł.: F-ma „Magister Klawe", S. A. — pr.: inż.-arch. 
M. Goldberg, W-wa, Nowogrodzka 18, tel. 9.98-07 — k.: 
inż. M. Goldberg — wyk.: Przedsięb. techn.-budowl. Wł. 
Lejman, W-wa, Marjensztadt 1, tel. 6.76-05.

21. D. m., 4 p. i .6 p. — 22000 nr — ul. Marszałkow
ska 135 r. Ś-to Krzyskiej — wł.: Sukc. Przeworskiego — 
pr.: inż.-arch. E. Seydenbutel, W-wa, Marszałkowska 63, 
tel. 8. 24-53 — k.: inż. E. Seydenbeutel —  wyk.: vacat.

22. D. m., part. — 600 im’ — ul. Brylowska — 37 —  
wł.: Ch. Librosen — pr.: inż.-arch. S. Pianko, W-wa, Ele
ktoralna 26, tel. 5.35-47 — k.: inż. S. Pianko — wyk.: 
sp. ',gosp.

23. D. m., 2 p. —  2750 mJ — ul. Dobrowoja 3 —  
wł.: J. Bugaj — pr.: inż.-arch. E. Straus, W-wa, Mini- 
szewska ‘36, tel. 10.29-51 -— k.: inż. E. Straus — wyk.: 
sp. gosp.

24. D.- m., 3 p. — 8000 m1 — ul. Myśliwiecka r. Ła
zienkowskiej — wł.: Zw. Harc. Polsk. — pr.: inż. inż.-arch. 
arch. T. Kaszubski, W-wa, Żórawia 41, tel. 9.69-83 i S. 
Putowski, W-wa, Czerniakowska 1 202, tel. 9.04-26 —  k.: 
inż. inż. T. Kaszubski i S. Putowski — wyk.: Społ. 
Przedsięb. Budowl., W-wa, Krasińskiego 18, tel. 11.45-13.

25. D. m., 3 p. — 6.350 m3 — ul. Czerniakowska 64
— w ł.: Perzyński — pr.: inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, 
Zielna 5, tel- 2.16-33 — k.: inż.L. Stodolski — wyk.: 
sp. gosp.

26. Bud. fabr., — 400“ — ul. Niska 61 —  wł.: 
F-ma W. Weigle i S-wie, inż.-arch. M. Kon, W-wa, Mar

szałkowska 95, tel. .9.88-80 — ‘k .: inż. M. Kon — wyk.: 
vacat.

27. D. m., 1  p. — 3.200 nr' — ul. Tyniecka r. Odyń- 
ca — wł.: F. Mazowiecka i S-ka — pr.: inż.-arch. M. Ku- 
muniecki, W-wa, Ursynowska 60, tel. 8.40-69 —  k.: inż. 
M. Kumuniecki — wyk.: Przedsięb. rob. mur. F. Osiński.

28. D. m., 3 p. — ul. Krochmalna 55 —  wł.: Małż. 
Wolscy — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17
— k.: bud. A. Paruszewski.

29. Nad., 3 i 4 p. — 2.500 m1 —  ul. Pańska 36 - -  
w ł.: Małż. Rudniccy — pr.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, 
W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. Choakow- 
ski — wyk.: vacat.

30. Nad., 3 p. — 1000 m:l — ul. Grzybowska 88 — 
wł.: A. W einstein — p r .: inż.-arch. M. Szabuniewicz, 
W-wa, Mazowiecka 7, tel. 5.09-85 — k .: inż. M. Szabunie- 
wicz — wyk.: vacat.

31. D. m., 1 p. —  3.650 m ’ — ul. Barcicka r. Babic- 
kiej — wł.: W. Racibor-Rylski — pr.: inż.-arch. H. S tan
kiewicz, W-wa, Widok 23, tel. 5.04-88 — k.: inż. H. S tan
kiewicz — wyk.: vacat.

32. D. m., 1 p., blizn. — 1600 n r  — Barcicka 21  — 
wł.: F r. Klepacki — pr.: bud. M. Wiliński, W-wa, Szczy
gla 11, tel. 2.02-97 — k.: bud. M. Wiliński — wyk.: 
vacat.

33. D. m., 1 p., bliźn. — 1600 rń1 — ul. Barcicka 19
— wł.: Cz. Krakowiak — pr.: bud. M. Wiliński, W-wa, 
Szczygla 11, tel. 202-97 — k.: bud. M. Wiliński — wyk.: 
vacat.

34. D. m., 1 p., drewn. — 1450 rń 1 — ul. Siedzibna 13
— wł.: J. Kiewicz — pr.: arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, 
F iltrow a 65, tel. 9.56-27 — k.: arch. K. Biernacki — wyk.: 
vacat.

35. D. m., 1 |p., — 700 m:‘ — 'ul. Chłopickiego 30 — 
wŁ: J . Bielarczyk — pr.: inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, 
Zielna 5, tel. ;2.16-33 — k.: inż. L. Stodolski- — wyk.: 
sp. gosp.

36. D. m., part. — 400 n r  — ul. W aw erska 2/4 — 
wł.: T. Lubański — pr.: bud. J. Łowiński, W-wa, Zygmun- 
tow ska 6, tel. 10.09-02 — k.: bud. J. Łowiński — wyk.: 
vacat.

37. D. m., 1 p. — ul. Tarczowa ,23 — wł.: Ch. |Sło- 
downik — pr.: Inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16.

38. D. m., 3 p., ofic. >— 3.300 n r  — ul. Wspólna 18
— wł.: Tow. Akc. St. Majewski i Sp. — pr.: bud. St. Fu- 
tasewicz, W-wa, Nowogrodzka 2-a, tel. 9.49-87 — k.: bud.
S. Futasewicz — wyk.: vacat.

39. D. n r , 3 p. —  ul. Dmochowskiego 4 — wł.: F. 
Pasternakiewicz — p r.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Po
znańska 17 — k.: bud. A. Paruszewski.

Z REJESTRU FIRM
WARSZAWA.

A. R. 152. „Bracia Rudolf". Leopoldowi Janowi Kro- 
nenbergowi udzielono łącznej prokury.

8/XI-35.
A. XXIV 25. „Zakłady Cegielniane „Osinki", Kaczer 

i Erlichster". F irm a wykreślona z powodu zlikwidowania.
15/XI-35.
A. XLIV 62. „Inż. E. Szenejko" w W arszawie, Wrze- 

sińska 12 m. 17. Prowadzenie wszelkich robót budowla
nych. Edward Sznejko.

20/XI-35.
A. XXXVIII 221. „Biuro Handłowo-Budowalne „T ra

pez", Władysław Gano, właścicielka Genowefa Rosa". F ir 
ma obecnie brzmi: „Biuro Handlowo-Budo wlane „Trapez",
właścicielka Genowefa Rosa“.

5/XI-35.
A. XLIV 58. „Biuro Budowlane i Instalacyjne inż. Zy

gmunt Gadomski" w W arszawie, ul. Czerwonego Krzyża 
21/23 m. 8. Zygmunt Klemens Gadomski.

5/XI-35.
A. XII 369. „Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 

Franciszek Roth". Franciszek Roth zmarł. Spadkobiercy 
zmarłego: F lorentyna Roth i Franciszek Karol Roth u s ta 
nowili pełnomocnikami do zarządzania przedsiębiorstwem 
spadkowem dotychczasowych prokurentów: W ładysława

Rotha i Franciszka Karola Rotha do czasu ukończenia po
stępowania spadkowego.

14/XI-35.
B. 8531. „Przedsiębiorstwo Obróbki Drzewa „Prądom" 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Celem spółki 
jest również budowa domów, parcelacja budowlana oraz 
handel m aterjałam i budowlanemi. Zarząd stanowią: W a
cław Gasztowtt, Czesław Orszagh, Michał Mrozewski.

2/XII-35.
B. 10.016. „Kamieniołomy Granitu Jam ne Wołyńskie,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W arszawie, 
Chmielna 10. Eksploatacja komieniołomów, wydobywanie, 
skup i sprzedaż kamieni wszelkiego rodzaju, budowa dróg 
i prowadzenie potrzebnych do tego przedsiębiorstw. Kapi
ta ł zakładowy 11.000 złotych. Zarząd: Zygmunt Sadowski, 
Nuchim Hendler, Cezary Miller.

4/XII-35.
B. 9969. „Towarzystwo Starachowickich Zakładów Gór

niczych, Spółka Akcyjna". Bolesławowi Rybiewskiemu 
udzielono łącznej prokury.

25/XI-35.
B. 9969. „Towarzystwo Starachowickich Zakładów Gór

niczych, Spółka Akcyjna". Prokura Aleksandra Światopełk 
Mirskiego wygasła.

8/XI-35.
B. 10.002. „Przedsiębiorstwo Kamieniarskie J. Ś. Go

szczyński i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"



w W arszawie, Widok 16. Obróbka kamieni drogowych, bu
dowlanych i innych oraz zakup terenów i m aterjałów ka
mieniarskich. Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: 
Józef Sylwester Goszczyński. Mieczysławowi Józefowi Go
szczyńskiemu udzielono prokury.

23/XI35.
B. 9986. „Droga", Spółka Akcyjna“ w W arszawie, Ale

ja  Róż 6. Budowa dróg i mostów. K apitał zakładowy 
1.000.000 złotych. Zarząd: Stanisław Meyer, Teodor 
Toeplitz,

5/XI-35.
A. XXX. 158. „Tomasz Damięcki i S-ka, Fabryka Po

sadzek Drzewnych*1. Czesław Antoni Damięcki. Udział po 
zmarłym Tomaszu Damięckim w drodze spadku przeszedł 
na własność Czesława - Antoniego Damięckiego. Pomiędzy 
Czesławem - Antonim Damięckim a małżonką jego Zofją 
z domu Grzybowską nastąpił układ na mocy interecyzy 
ustalający wyłączność m ajątku i wspólność dorobku.

26/X-35.
A. XLIII. 131. „Biuro Budowlane Inżynier Józef Szer- 

man i Feliks Jaworski". Firm a obecnie brzmi: „Biuro Bu
dowlane Inżynier Józef Szerman i Feliks Jaworski, wła
ściciel F. Jaworski" w W arszawie, Mianowskiego 24“. 
Przedsiębiorstwo przeszło na wyłączną własność Feliksa 
Jaworskiego, który prowadzi je nadal jednoosobowo.

29/X-35.
A. XXVI 211. „Bracia Towbin Przemysł Leśny". Sze- 

wel Towbin ze spółki wystąpił. Spółkę reprezentuje E luzar 
Towbin i E fraim  Towbin każdy samodzielnie.

30/X-35.
B. 9999. „Dzielnice Południowe Towarzystwo Tereno-

wo-Budowlane Spółka Akcyjna w W arszawie, Ujazdowska
30. Nabywanie, zabudowa, parcelacja, sprzedaż i eksploa
tacja  terenów budowlanych. K apitał zakładowy 250.000.— 
złotych. Zarząd: Stefan Czekański, H ipolit Wohl, Anatol 
Lothe, Tadeusz Sułowski, P iotr Butenko, Henryk Żelichow
ski, Michał Benisławski.

16/XI-35.
B. 9996. „Przedsiębiorstwo Budowy — Frascati — 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W arszawie, 
Hoża 36. Budowa pałacu ambasady Rzeczypospolitej F ran 
cuskiej w Warszawie. K apitał zakładowy 10.000.— złotych. 
Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarządca Adrien 
Lagarde. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaw ar
ta  na mocy umowy z dnia 2 listopada 1935 r. na przeciąg 
lat dziesięciu.

15/XI-35.
B. 10.009. „Przemysł Szklarski i Fabryka Luster Szulc 

i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W ar
szawie, Nowy Świat 48. Produkcja luster, obróbka szkła, 
prowadzenie robót szklarskich, budowlanych, szlifierskich
i innych wchodzących w zakres szklarstwa. K apitał zakła
dowy 10.000 złotych. Zarzad: Bronisław Szulc.

28/XI-35.
B. 974. „Fabryka Asfaltu, Tektur Dachowych i Prze

tworów Chemicznych „Safat", Spółka Akcyjna". Zygmunt 
Żeleźnik z zarządu wystąpił. Do zarządu wybrany został 
Maksymiljan Zachczyński.

29/XI-35.
B. 63. „Zakłady Ceramiczne „Pustelnik", Spółka Ak

cyjna". Aleksander Zmaczyński z zarządu wystąpił.
19/XI-35.
B. 9866. „Hydro San" Przedsiębiorstwo Urządzeń Wo

dno Sanitarnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią". Kapitał zakładowy został podwyższony o 3.500 zło
tych i obecnie wynosi 17.500 złotych. 3.500 złotych wnie
siono wkładem niepieniężnym. Wacław Goldhaar Olszew
ski z zarządu wystąpił. Do zarządu wybrany został Bro
nisław Czuruk.

23/XI-35.

KATOWICE.
Do rejestru  handlowego B pod numerem 1370 wpisa

no dnia 18 października 1935 firm ę: „Drogi", Przedsię
biorstwo dla robót brukarskich, szosowych i podziemnych, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki 
są Katowice, ul. W andy 17. Przedmiotem przedsiębiorstwa 
jest wykonywanie robót brukarskich, szosowych i podziem
nych, oraz partycypowanie w takich samych lub podob
nych przedsiębiorstwach, jakoteż dostarczanie m aterjałów  
do robót brukarskich, szosowych i podziemnych. Kapitał 
zakładowy wynosi 10.000 złotych. Członkami zarządu są: 
Dyonizy Mędlewski i Fryc Leuschner.

W rejestrze handlowym A 206 Rybnik wpisano dnia 
18 października 1935 przy firm ie Jerzy Wilczyński, Paro
wa Cegielnia i Skład Materjałów Budowlanych w Rybni
ku, że siedziba jest w Rybniku, ul. Kościelna 9. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: cegielnia parowa i skład żelaza, m ater
jałów' budowlanych i szklą okiennego.

GDYNIA.
W tutejszym  rejestrze handlowym dział B Nr. 175 

przy firm ie: „Gdyńskie Biuro Budowlano-Inżynieryjne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dnia 27 września 
1935 dopisano: Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. Ko
rzeniowskiego Nr. 5. Następnie dnia 30 listopada 1935 do
pisano: z dnia 23 października 1935 przeniesiono siedzi
bę spółki z Gdyni, ul. Korzeniowskiego Nr. 5 do W arsza
wy, ul. Żórawia Nr. 11.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 
264 dnia 30 listopada 1935 wpisano firm ę: Brunon Grzen- 
kowicz, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i dostawa ka
mienia wszelkiego rodzaju. Siedziba przedsiębiorstwa: Nie- 
poczolowice, pow. morski. Przedmiot przedsiębiorstwa: ro- 
bioty drogowe i dostawa kam ienia wszelkiego rodzaju. 
Właścicielem firm y jest Brunon Grzenkowicz. Prokury 
udzielono Augustynowi Grzenkowiczowi. Przeniesiono 
z urzędu z rejestru  handlowego Sądu Grodzkiego w W ej
herowie dział A Nr. 260.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 
273 dnia 20 grudnia 1935 wpisano firm ę: Cegielnia Barło- 
mino, A. Kosmowski i S-ka. Siedziba przedsiębiorstwa: 
Barłomino, powiat morski. Przedmiot przedsiębiorstwa: 
wyrób i sprzedaż cegły. Spólnikami firm y są: Antoni Ko
smowski, M arja Śmigielska, M arja Kosmowska. Stanisła
wowi Kosmowskiemu udzielono prokury samoistnej. Spół
ka jawna.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 
270, 20 grudnia 1935 wpisano firmę: „Tartak parowy l cie
sielstwo budowlane" Bernard Marzeion. Siedziba przedsię
biorstwa: Puck, ul. W ejherowska Nr. 6. Przedmiot przed
siębiorstwa: przecieranie drzewa użytkowego i budownic
two ciesielskie. Właściciel: Bernard Marzeion. Przeniesio
no z urzędu z rejestru  handlowego Sądu Grodzkiego w Puc
ku dział A Nr. 39.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 274 
dnia 20 grudnia 1935 wpisano firm ę: „Przedsiębiorstwo 
Budowlane Józef Metzler i S-ka w Gdyni". Siedziba przed
siębiorstwa: Gdynia, ul. Starowiejska Nr. 15. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: wykonywanie wszelkich robót budowla
nych w Gdyni i okolicy. Spólnikami firm y są: Józef 
Metzler i W iktorja Zandecka. Spółka jawna.

RÓŻNE.
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 11.X. 1935 r. 

A. 13681/1 F irm a: „Inżynier J. Rewkiewicz i S-ka, Biuro 
Inżynieryjne, spółka jawna". Prowadzenie wszelkich robót 
inżynieryjno-budwolanych na terenie Rzeczypospolitej Pol
skiej. Siedziba w Wilnie, zauł. Ś-to Jakóbski 16. Spól- 
nicy: inż. Justyn  Rewkiewicz, inż. Włodzimierz Gordon
i Mejer Grynsztejn.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B pod Nr. 7 
wpisano dnia 30 wrrześnia 1935 firm ę „J. Job i S-ka, Spół
ka z ograniczoną odpowiedzialności? w Bydgoszczy. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest fabrykacja kamieni natu ra l
nych i m arm urów oraz wszystkie związane z tem intere
sy. Kapitał zakładowy wynosi 10.000 zł. Jedynym człon
kiem zarządu jest Jan  Jakób Job.

Do ts. rejestru  handlowego przy firm ie „Everitas", 
Polska fabryka dachówek azbesitowych, sp. z ogr. odpow. 
w Krakowie, Zabłocie 37, dodatkowo wpisać:

1) Nr. kolejny wpisu: 224/5.
2) Członek zarządu Adolf Wessely ustąpił, a w jego 

miejsce został w ybrany członkiem zarządu Karol Griin- 
berg.

3) D ata wpisu: 19 czerwca 1935 r.
Dnia 14 października 1935 r. do Rejestru Handlowe

go Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr. 326 przy firm ie 
„Wapno i Kamieniołomy, Spółka Akcyjna w Kielcach" 
wpisano, jak  następuje:

Udzielono Tadeuszowi Nassalskiemu, zam. w Jaw'orzni, 
gm. Piekoszów, prokury.

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi 
pod Nr. 1217/B przy firm ie „D. Elpern i L. Reznik, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością", dnia 14 października 
1935 roku wpisano: F irm a została zlikwidowana.
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CEGŁA WOBEC AKCJI ZNIŻKOWEJ CEN I TARYF 
KOLEJOWYCH

Przypominamy sobie te czasy, kiedy pewien 
wysoki dygnitarz oficjalnie nazwał ceglarzy pa- 
skarzami, z któremi przyrzekł „rozprawić się”. 
Wtedy cegła kosztowała zł. 70/1000, a dygnitarz 
żądał, by cegłę obniżyć do zł. 80/1000. Małe nie
porozumienie, ale jak charakterystyczne! Dawno 
czasy te minęły, jak szybko m ija wszystko dobre. 
Wtedy opłacała nam się produkcja. Dziś jest ina
czej.

Sytuację w cegielnictwie najlepiej charakte
ryzuje obecna kampanja obniżki cen. Widzimy 
szturm na całej linji. Szturmuje się wszystko 
i wszystkich, rozwiązuje się kartele i obniża się 
ceny monopoli i ta ry f kolejowych. Jedynie oszczę
dza się płody rolne i — cegłę. O cegle głucho 
wszędzie, żadnej wzmianki.

Spadek cen cegły uwidacznia ciekawa tablica 
z wyd. G. U. Statystycznego p. t. „Statystyka kar
teli”, którą podajemy w całości.

Widzimy, że linja cegły (17) znajduje się na 
samym prawie dole i osiąga nieomal spadku cen 
płodów rolnych (różnica tylko 8% ), t. j. znajduje 
się na skali nieopłacalności produkcji. Obraz ten 
jednak nie jest ścisły, bowiem od grudnia 1934 r. 
nastąpił w ciągu r. z. jeszcze dalszy spadek cen 
cegły. Jednocześnie ceny płodów rolnych w 1985 r. 
zwyżkowały, szczególnie w zakresie produktów ho
dowlanych. Owe 8% zniknęły i dziś linja cegły po
krywa się z linja płodów rolnych.

Nie wiemy, czy mamy się smucić, czy też cie

szyć, że siłą naturalnej konjunktury i dzikiej kon
kurencji między nami dobrnęliśmy do poziomu cen 
płodów rolnych i że nas wskutek tego nikt nie 
atakuje. Mamy wrażenie, że należy się smucić, bo 
w tym czasie, kiedy niski poziom cen płodów rol
nych wszyscy uważają za wysoce szkodliwy dla 
całego naszego gospodarstwa, takież ceny cegły ni
kogo nie obchodzą. Bo jak to znów pewien dygni
tarz oświadczył: to, że szereg cegielń się z tego po
wodu przewróci, nic nie szkodzi, byleby cena cegły 
była niską. Oświadczenie to charakteryzuje nasta
wienie możnych świata naszego do całego cegiel- 
nictwa, nastawienie dla nas mało pocieszające.

Gorzej jeszcze sprawa przedstawia się, jeżeli 
spojrzymy na akcję obniżki taryf kolejowych. Na 
wszystkie taryfy  zapowiedziano znaczniejsze obniż
ki, tylko cegle przyznano oficjalnie — aż 6% 
zniżki z umotywowaniem, że taryfę na cegłę już 
obniżono od 1929 roku o 23%. Słusznie, ale w ja 
ki sposób dokonała się ta  obniżka? My o to specjal
nie nie zabiegaliśmy wiedząc, że wszelkie stara
nia o obniżkę napotykają na zdecydowany sprze
ciw M. K. Taryfę na cegłę samo żyćie zmuszało 
obniżać. Z tego wynika, że tary fa ta  była tak oczy
wiście i gospodarczo absurdalnie wysoką, że sa
mo M. K. przyznać zmuszone było tą  okoliczność 
i samorzutnie taryfę obniżać.

Dziś obniża się wszystkie ceny i wszystkie ta 
ryfy, a  więc ogólny standart cen idzie w dół. A co 
robią z cegłą?



WYKRES OBRAZUJĄCY POZIOM CEN Z XII. 1934 
SZEREGU ARTYKUŁÓW W STOSUNKU DO CEN 

W R. 1928.

p o l o m  e:

1) Szkło, 2) Naw ozy sztuczne potasowe, 3) Nawozy 
sztuczne azotowe, U) Żelazo walcoivane, 5) Superfosfa ty, 
C) Węgiel, 7) Cukier, 8) Sp irytus, 9) Naczynia emaliowa
ne, 10) Narzędzia rolnicze (widły, szpadle), 11) Tytoń, 
12) Sól.

A  r  t y  k u ły n i e s k a r  t e l i z  o w a n e : 
l i )  Cement, 15) Drewno tarte sosnowe, 10) Skóra  

obuwiowa, 17) Cegła, 18) Obuwie skórzane, 19) Wapno, 
20) Tkaniny bawełniane, 21) Mydło, 22) Tkaniny wełnia
ne, 23) skóry rymarskie, 24) A rtyku ły  kolonialne, 25) N a. 
wozy sztuczne — tomasyna, 26) M aszyny rolnicze, 27) N a 
fta , 28) Meble, 29) Narzędzia rolnicze, 30) Piwo.

Otóż oficjalnie zapowiedzianą obniżkę taryfy
0 6% na cegłę na Międzyministerjalnej Komisji 
Taryfowej utrącono z tem umotywowaniem, że 
tak mała obniżka nie da żadnego efektu gospodar
czego. Taryfa na cegłę ma pozostać dotychczaso
wa — bez wszelkiej zniżki. Trudno z takim poglą
dem Komisji walczyć, bo nawet członkowie Ko
misji Rewizji Taryf P. R. K. nie mają dostępu 
do tego wysokiego aeropagu, ferującego wyroki 
w ciszy sali posiedzeń. Uważamy jednak, że nie 
jest to właściwa droga do ożywienia życia gospo
darczego i budownictwa w Polsce.

Spadek cen cegły, masowego, zasadniczego
1 ciężkiego a jednocześnie taniego towaru, od 
1929 r. równa się 60%, obniżka taryfy 23%. Dys
proporcja bardzo znaczna. Gdyby obniżono tary
fę chociażby o 6% — efekt wyraziłby się w obniż
ce kosztów przewozu średnio od zł. 2 — 3/1000. 
To nie jest naturalnie efektem dużym, jednako
woż wyrazić się może cyfrą w masie bardzo znacz
ną, która bezwzględnie podziałałaby korzystnie na 
dalszy rozwój budownictwa. My prosiliśmy
0 obniżkę przynajmniej 10%, ale aeropag roz
strzygnął sprawę po salomonowsku i nic nie dał!

Protestujemy najenergiczniej przeciw takiemu 
macoszemu wyróżnieniu specjalnie cegły i prote
stować będziemy. Cegłę w Pólsce musimy przewo
zić na dalsze odległości, na to nic nie poradzimy 
tak samo jak sprowadzać musimy z daleka kamień 
brukowy. Wszelkie może i słuszne twierdzenia M. 
K., że cegła nie powinna być daleko przewożona, 
sytuacji nie zmienia i życie gospodarcze winno się 
do tego nierównomiernego rozlokowania w Polsce 
cegielń dostosować. Obecnie przewóz cegły już na 
300 km kosztuje tyle, ile sam materjał. A przewo
zić musimy często i dó 500 — 600 km na Kresy 
Wschodnie, gdzie cegielń zupełnie niema, i do Gdy
ni — około 250 km.

Możemy zgóry przewidzieć, że o ile obecnie nie 
będzie żadnej zniżki taryfy na cegłę, sprawa ta 
wkrótce wypłynie, bo wypłynąć musi. życie będzie 
tu silniejsze, niż rozważania szanownego aeropagu
1 M. K. Bo choć M. K. całą siłą broniło się dotąd 
przeciw wszelkim obniżkom taryf — „bo budżet 
nie wytrzyma”, życie jednak zmusiło kolej do ka
pitulacji. Tak samo zmusi do kapitulacji i w spra
wie taryf na cegłę. Tylko wtedy nie będzie 6% 
obniżki, lecz znacznie więcej, jesteśmy tego zupeł
nie pewni.

Niektórzy powiadają, że sprawa jest już prze
sądzoną i beznadziejną. Może to i lepiej, bo gdy
by owe 6c/( nam udzielono, zaprzestanoby poru
szać tę sprawę przez czas dłuższy.



INŻ. A. DZIEDZUL.

Z WĘDRÓWKI PO NIEMCZECH
(Targi Lipskie. Zakłady ceramiczne w Gotha, Eppershausen, Oeslau, Oberlind. U Raupacha w Zgorzel i cach).

Gdy przed 3 laty  chciałem dostać się do kilku więk
szych zakładów ceramicznych w Niemczech, by zaznajomić 
się specjalnie z czynnymi piecami tunelowymi i komorowy- 
mi, nie wpuszczono mnie. Obecnie, zawdzięczając uprzej
mości Tonindustrie Zeitung, mogłem zwiedzić to, co mnie 
interesowało. Nastawienie do Polaków zmieniło się jak wi
dać.

Pierwszy etap zaprowadził nas na T argi Lipskie. Cie
kawy był dział budowlany (Baum esse). Ceramika repre
zentowana była w kilku wielkich stoiskach zbiorowych oraz 
przez kilka firm  z nowymi patentowymi pustakam i, który
mi niemiecki rynek ceramiczny nawodniony jest do prze
sady. Pozatem specjalnie bogato reprezentowany był dział 
sanitarny (łazienki baseny, natryski i t. d.), wykazując 
niesłychany przepych i b. dobrą estetykę, przewyższającą 
nawet wyroby w Ameryce. Pozatem ogromna ilość nowo
czesnych maszyn, przyborów i m aterjałów  do budowy dróg.
I w dodatku — stosy lite ra tu ry  z najróżnorodniejszych 
dziedzin budownictwa i techniki prawdziwe eldorado dla 
zainteresowanych.

Drugi etap — to duża ccgieln'a F red ricks’ a. w Gothu. 
15 milj. produkcji, 4 piece kręgowe. Specjalność — da
chówki doskonałej jakości. Poraź pierwszy widziałem tak 
dużą dołownię: dług. 100 m, 3 szerokości po 4 ni, głęb 5 m. 
Właściciel oświadczył, że tylko drogą należytego dołowa
nia otrzymać można zwięzły i zhomogenizowany tow ar i na 
to zwraca największą uwagę Maszyny wszystkie Raupa- 
cha.

Czy ma zapewniony zbyt? — pytam się. Owszem, p ra 
wie całą produkcję odbiera się na osiedla, ponieważ za
broniono kryć dachy w os'edlach innym  materjąłem, niż 
dachówką, która okazała się najracjonalniejszym  m aterja- 
łem dla krycia mniejszych domów. U nas jest niestety ina
czej !

W cegielni pracuje kilku Polaków, których mnie za
prezentowano: 3 z pod Częstochowy chętnie rozmawiali po 
polsku, 1 ze Śląska nie chciał po polsku odpowiadać. M aj
ster oświadczył, że bardzo ich ceni.

Trzeci etap — to k link .erna  i szamotownia Blnschecka
i Co. iv Eppershausen pomiędzy Moguncją a Wiirzburgiem. 
M aterjal: klinkier specjalnie licowy różnokolorowy, a sza- 
motówka w wysokim gatunku —  do wszelkiego rodzaju 
pieców. P racu ją z nowym piecem Mendheima 8 komoro- 
wym. Ilość komór okazuje się niewystarczającą, potrzeba 
min. 12 komór, by ogień stale prowadzić. Dlatego po wy
pale muszą gasić piec i po wywiezieniu, znów zapalać. 
Związane to jest naturalnie z dużą stra tą . Piec pracuje bez 
zarzutu. Opał — brykiety z węgla brunatnego — rozchód 
na 1000 klinkierów wynosi około 400 kg, co uważać należy 
za rezultat b. dobry.

Czwarty etap — to sławny Annaw erk S. A . w Oeslau 
kolo Coburga. Je s t to jeden z największych zakładów w 
Niemczech, bo ma do 40 miljonów produkcji rocznej. Za
kład posiada kilka piecy kręgowych, 1  komorowo-kręgowy 
Diesenera i 1 tunelowy drug. 100 m, a w budowie znajdu
je się drugi tak i sam.

Wobec dotąd niejednolitego, a  nawet mocno krytycz
nego ustosunkowania się św iata ceramicznego do pieców 
tunelowych, podzielę się osobistemi praktycznemi obserwa

cjami w osobnym artykule. Uważam bowiem, że piece tc 
zasługują na specjalną uwagę ze względu na wielkie ich 
zalety, i że do nich należy przyszłość w ceramice, szcze
gólnie przy wypale klinkieru wszelkiego rodzaju oraz ma
terja łu  wysokowartościowego (szamot, fajans, porcelana).

Było prawdzidą satysfakcją zwiedzić te  wzorowe za
kłady pod uprzejmem kierownictwem dyr. Kriese. Różno
rodność maszyn, sposobów przeróbki surowca, suszenia
1 t. d. jest tak  dużą, że opis nie mieściłby się w ramach 
tego artykułu. O ile jednak ktoś z ceramików będzie miał 
możność być w tych stronach (7 km od Coburga), niech 
nie omieszka zajrzeć do Annawerku. Jedynie podkreślić 
chciałbym, że dyrekcja zakładu uważa piece Diesenera za 
przestarzałe i po wybudowaniu drugiego tunelowego pieca, 
zlikwiduje je, jako nieekonomiczne.

P ią ty  etap — to cegielnia Egidiusa Dorsta w Ober
lind (T.uryngja). Cegielnia ta , posiadająca również piec 
tunelov:y, o którym mowa będzie przy omawianiu pieców 
tunelowych, znana jest z nader oryginalnie skonstruowanej 
suszarni. Składa się ona z 10 skrzyń w formie litery U, 
nałożonych jedna na drugą — coraz to mniejszych, przy
czem dolna część jest o tw arta. Pomiędzy temi skrzyniami 
powoli porusza się transporte r z surówką na talerzach, 
przechodząc stopniowo przez wszystkie przestrzenie między- 
skrzyniowe.

Do każdej skrzyni z jednego boku tłoczy się ciepłe po
wietrze odchodowe z pieca tunelowego (od 50 — 80* C) 
otworami bocznemi, stopniowo podgrzewające coraz mocniej 
suszący się m aterjal. Z drugiego boku otworami wysysa sic 
wilgotne powietrze, które tłoczy się znów do komorowych 
suszarń dla podsuszenia wychodzącej z p rasy  mokrej su
rówki. Surówka zatem naprzód podsusza się kilka dni w 
zwykłych suszarniach kanałowych wilgotnem ciepłem po
wietrzem z głównej suszarni skrzynkowej. W wymienionej 
suszarni skrzynkowej radykalnie tylko zakańcza się proces 
suszenia, trw ający 24 godzin.

Suszarnia skrzynkowa mieści 22.000 surówek cegły 
form. 25 X 12 X 6,5 cm. Tłoczą i ssą ciepłe powietrze
2 wentylatory z motorami po 5 K. M. Rozmiary suszarni 
skrzynkowej są dług. 40 m, szer. 3 m, wys. 6 — 7 m. Są 
to cyfry przybliżone. Długość transpo rte ra  około 400 m. b.

Jak  oświadczył właściciel, k tóry je s t autorem tej su
szarni, pracuje ona bez zarzutu i pozwala normalnie su
szyć m aterjal klinkierowy okładzinowy przy mokrym spo
sobie prasowania (wypalany przy Sg. K. 3 a) w ciągu
4 — 5 dni, bez otrzym ania pęknięć i łomu. Rysunku sa
mej suszarni nie mogłem oglądać, podobno nie miał go 
pod ręką właściciel, zresztą b. uprzejm y i rozmowny. Jest 
to bodaj jedyna na świecie tak  oryginalna suszarn ia ..

Wreszcie — w Zgorzelicach (Gorlitz) zwiedziłem zna
ny koncern budowy maszyn ceramicznych Ryszarda Raupa- 
cha, posiadający swój oddział filja lny  w Katowicach. Du
ży ten zakład, zatrudniający w sezonie do' 600 pracowni
ków, urządzony jest zupełnie nowocześnie i wyrabia n a j
różnorodniejsze maszyny ceramiczne. O statnią nowością są 
Vacuum prasy, coraz częściej stosowane przy wyrobie ma
terja łu  cienkościennego i klinkieru (w zesz. N r. 6/1934 r. 
Przegl. Cer. już je  opisałem). Zakłady posiadają specjal
ną halę ze wszelkiemi maszynami dla praktycznych do



świadczeń: każda wypuszczana nowa maszyna przejść mu
si przez próbę praktyczną.

Pozatem zakłady posiadają swe własne laboratorjum 
oraz muzeum ceramiczne.

Przy mnie wysyłano do Brazylji i Argentyny kilka 
kompletów maszyn ceramicznych. Rozsiane są one po ca
łym świecie, bo i w  Japonji, Chinach, Austrjalji, Indjach
i t. d.

Uprzejmy właściciel przy tej sposobności zaofiarował 
żelazny model nowoczesnej prasy ceglarskiej dla Muzeum 
Przemysłu i Techniki w  Warszawie. Może i nasze fabryki 
podążą jego śladami?

Na zakończenie nie mogą nie podkreślić tego ogromu

pracy przy budowie i ulepszeniu dróg kołowych, który za
obserwowałem w Niemczech. Niezliczone wprost zastępy 
pracowników Arbeitsfrontu (a w.'ęc bezrobotni) co kilka 
kilometrów na szosach głównych ulepszają nawierzchnię, 
rozszerzają, wyrównują profile dróg, robią objazdowe dro
g i naokoło większych osiedli lub też górne i dolne przej
ścia i t. d. A sieci dróg w Nadrenji, na czele z Reichsauto- 
bahn Frankfurt n/M . Darmsztad, należą bodaj do naj
lepszych w Europie. Doskonałe są ogromne — z daleka 
widoczne —  drogowskazy, ułatwiające orjentację, również 
gęsta sieć stacyj reperacyjnych i benzynowych, co jazdę 
samochodową po Nimeczech tak bardzo ułatwia i uprzy
jemnia. Przykład —  jakże godne naśladownictwa!

JU U A N  RAKOWSKI.

SUSZARNIE KOMOROWE SZTUCZNE
(Ciąg dalszy z zeszytu 12/1935).

Jednakże dopływ ciepłego powietrza z przestrzeni 
nadpiecowej i gorącego ciepła odlotowego z komór stygn*- 
chych pieca pochodzi z dołu suszarni nadpiecowej; przy- 
tem ściąganie powietrza suszącego zgóry na dół nie jest 
tak łatwe, jak odwrotnie, pomimo ochładzania się jego
i obciążenia oparami ze surówki. Próbowano niemniej wpu
szczać suszące powietrze do komór w ich jednym końcu 
od dołu i  wypuszczać [w drugim końcu górą lub dołem; po
tworzyły się wówczas w komorze każdej prądy skośne z 
nierównomiernie suszonemi obocznemi surówkami, Próbo
wano wpuszczać do każdej komory powietrze suszące po
przez otwory, porobione w  icałej ściance równomiernie, po
stawionej w jednym końcu komory; wyprowadzano zu
żyte powietrze z komory przez taką samą wstawianą ścian
kę w drugim końcu komory w  przekonaniu, że dzięki temu 
potworzą się w  komorze prądy poziome. Przerachowano 
się i tutaj, ponieważ gorące powietrze wzbijało się odra- 
zu do góry, przechodziło pod sklepieniem do drugiego koń
ca komory i wychodziło nierównomiernie przez otworki 
wstawionej ścianki. Stawiano krótsze komory i szybciej 
przeprowadzano powietrze przez takie komory w mniema
niu, że da się utrzymać kierunek poziomy; lecz i ta próba 
nie udała się, gdyż nie opłacają się zbyt krótkie komory 
ani też nie można zwiększać dowolnie i bezkarnie szybko
ści prądu powietrza bez narażania surówki na pękanie 
lub wichrzenie się. Cóż więc wkońcu pozostawało do usta
lenia najwłaściwszego kierunku prądów powietrza suszą
cego w komorach? Pozostał kierunek z dołu do góry i z 
powrotem: kierunek zdołu do góry zasilał komorę w  gorą- 

, ce suche powietrze i zapobiegał skraplaniu się oparów na 
surówce, a kierunek powrotny zgóry na dół zapewniał 
równomierne obejmowanie wszystkiej jednocześnie surów
ki. Dużo spotrzebowano czasu i kosztów, zanim przekonano 
się o słuszności poglądu, że ten ostatni sposób jest naj
trafniejszy w suszarniach komorowych.

III. NAJKRÓTSZY CZAS SUSZENIA SZTUCZNEGO.

Czas suszenia stanowi nieraz sam jeden o opłacalno
ści suszenia surówki sztucznie. Długotrwałe suszenie wy
maga wielu komór, większej instalacji mechanicznej i ob
sługi,, a nadewszystko pomnaża wydatki ciepła, powietrza
i ostatecznie pieniędzy. Czas suszenia sztucznego zależy

a) od ilości wody odparowania ze surówki,
b) od stopnia plastyczności surowca,
c) od jednolitości masy surówki i
d) od konstrukcji i urządzenia suszarni.

Możnaby, oczywiście, dodać, że i od umiejętności i so
lidności obsługi.

Zależność czasu suszenia surówki od jej wilgotności.

Ilość wody do odparowania z surówki np. ceglanej 
wynosi około 97% jej zawartości w surówce, przyjmując, 
że przy formacie 27 X  13 X 6 mieści się w takiej su
rówce od 0,8 do 1 kg. wody. Pozostałe 3% wody służy 
do podtrzymania spoistości gliny. Zupełne pozbawienie su
rówki wody czyni surówkę kruchą i łamliwą, przy ma
nipulowaniu nią w  piecu i w  składzie. Surówka, suszo
na w  szopach letnich, zawiera przy zataczce na skład 
lub do pieca mniej więcej 15% wody. Zdarza się nieraz, 
że 'przy ręcznym wyrobie zatacza się do pieca surówkę 
tak wilgotną, że da się ustawić bez spłaszczenia w piecu 
tylko pod samym sklepieniem, gdyż poniżej nie wytrzy
ma ciśnienia na sobie kilku rzędów. Czas trwania sztucz
nego suszenia jest krótszy, niż suszenia innego, trwa jed
nak kilka dni, podczas gdy suszenie letnie trwa przecięt
nie w  miesiącach niezimowych od 2-ch do 3-ch tygodni. 
Z tego powodu letnie suszarnie zajmują wielokrotnie ra
zy większą przestrzeń.

C. d. n.

Kupimy automatyką Kellera:
podnośnik, wózki, przesuwnice, 
spuszczadło, przeładownik,

u żyw an e  le c z  w  d o b r y m  s ł a n i e
na t or  6 o o  mm.  O f e r t y :  W A R S Z A W A ,  ul. SMOLNA 16, Zielonka.

Zakł. Graf. D R U K P R A SA , N .-Świat 54. Tel. 615-50 i 243-40.
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Inż. LESZEK MUSZYŃSKI
Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr. 6

Mmi t u i  iiio^i ii <lro</oin<iti p rzez  W is łę  ir Torun iu ,  waga i  1 .SOD tonu  (1939  —  1931 r .)
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CzarLoieem ir K o n in ie  ( 19.1.2 r . ) .  leniu (19.28— 19,!9 r.).



Zakłady Przemysłowe

„W U K O"
Zarzgd: ul. Szkolna 2 tel. 647-87  i 685 -59

»»A I U ITI i ł  papa bitumiczna z powloką alu- 
minjową. Pokrycie dachowe trw a
łe, e f e k t o w n e ,  t a n i e .

. . C o m p a c t  am erykańska masa azbestowo-bi- 
tumiczna. Najskuteczniejsza izola
cja. Wodoszczelny, trwały, łatwy 
w u ż y c i u ,  chroni beton, żelazo, 
drzewo przed wilgocią, pozostaje 
zawsze elastyczny.

„ J U t  6  X ju ta  bitumowana z elastyczną po
wloką bitumiczną. Jedyna izolacja 
do mostów, tuneli, schronów, zbior
ników b e t o n o w y c h ,  tarasów
i wszelkich konstrukcyj żel-beto- 
nowych.

„ F U N G U S "
zwalczanie grzybów szkodników

Sp. z ogr. odp.

W A R S Z A W A

N a t o l i ń s k a  4, tel. 9 81-92.

T o w a rzystw o  Polsko-Francuskie
R O B Ó T  P U B L I C Z N Y C H

Spółka z ogr. odp. 

W a r s z a w a ,  P o l n a  72 

Budowa zapory na rzece 
Sole w Porąbce k Kęt



N A G R O D Z O N Y  Z Ł O T E M I  M E D A L A M I
Ś R O D E K  I Z O L A C Y J N Y  O D  W I L G O C I  I W 0 D \

HYDROFUGE
C A S T O R

-zabezpiecza od przeciekania,  wstrzymuje 
ciśnienie W O D  zaskórnycli i nadaje się 
do .izolacji i ’ e  erwoarów, murów, kanałów, 
studzienek wodomiaro wych, tarasów, szczy
tów ,i fundamentów, K O T Ł O W N I ,  ścian 

.O P O R O W Y C  H ,  p i w n i c ,  e t c .

Posiada na składzie:

P r z e d s i ę b i o r s t w o  B u d o w l a n e

M a u r y c y  K . a r s t e n s

,v  Wąyszawie, Koszykowa Nr. 7, tel. 8 -2 7 - 9 5

a

w Krakowie, Biuro Tecłin.  Handlowe W. Kozłowski  ul. Mikoła jska ó 2 ,  tel. 1 4 0 - 8 $  
w W i l n i e ,  B i u r o  H a n d l o w e  M.  J a n k o w s k i  S - t o  J a ń s k a  N r .  9 ,  
w P o z n a n i u ,  i n ż .  M.  C / u b e k  i S - k a ,  G w a r n a  N r .  6 ,  telefon < 3 6 - 5 1 ,



A L F A
Biuro sprzedaży i układania posadzki dębowej 

oraz tafli deseniowych „ALFA“, Warszawa, ul. 
Trębacka 4, tel. 529-42 wśród firm  posadzkarskich 
zasłużenie zajmuje jedno z czołowych miejsc. Na 
to wpłynęła przedewszystkiem pierwszorzędna ja
kość używanych materjałów oraz solidne, fachowe
i estetyczne wykonanie robót.

Oto garść szczegółów, uzasadniających powyż
sze twierdzenie. Podług projektów prof. prof. B. 
Pniewskiego, Cz. Przybylskiego, O. Sosnowskiego, 
inż. Jerzego Gelbarda, prof. Knotte, prof. Kotar
bińskiego, arch. S. Bursze, arch. Lucjana Korngol- 
da, firma „ALFA“ wykonała roboty w następują
cych gmachach:

Ambasada R. P. w Berlinie.
Ambasada Francuska w Warszawie.

P rezydjum  Rady M inistrów.
Główny Inspektorat SU Zorojnych (mieszkanie P. Mar,, 

szalka Piłsudskiego).
Główny Inspektorat Sil Zbrojnych (Gabinet Generała R y 

dza Śmigłego).
M inisterstwo Spraw Zagranicznych.
Sąd Okręgowy w Warszawie.
W ojskowy In s ty tu t Geograficzny, A l. Jerozolimska. 
Dworzec Kolejowy Gdynia - Port.
Fundusz K w aterunku Wojskowego, Krak.-Prgedm.
Domy Tow. Akc. S t. M ajewski i  S-ka p rzy ul. Łowickiej, 
Domy Juljana Glassa przy  ul. Hożej i Mokotowskiej, 
Lotnisko Wojskowe na Okęciu.
Pałac Zabytkow y w Swiacku,
Dyrekcja Kolejowa w Toruniu,
Rzeźnia M iejska w Toruniu.
Koszary W ojsk, w Baranowiczach i  Brześcia n /Bugiem , 
Kasyno Oficerskie w Górze Kalwarji,
Kasyno Oficerskie w Włocławku.
Kasyno Podofic, %v Mołodecznie.

O OSUSZANIU BUDOWLI I BUDYNKÓW
Jest rzeczą powszechnie znaną, iż m ury każdego no- 

wozbudowanego budynku zaw ierają znaczną ilość wilgoci. 
Wilgoć ta , jako nieuniknione następstwo samej techniki 
murowania, jest dwojakiego rodzaju. Przedewszystkiem 
w ystępuje ona w każdym świeżym murze w postaci owej 
wody, k tóra w sposób mechaniczny wprowadzona została 
do zaprawy m urarskiej, pozatem niemal równie znaczne 
ilości wody c h e m i c z n e j  znajdują się w  wapnie ga- 
szonem [Ca (OH)2 =  CaO, +  H 20 ] ,  Ponieważ zarówno 
względy techniczno - budowlane, jak  i zdrowotne wymaga
ją , aby każdy nowozbudowany budynek, znajdował się 
w chwili oddania go do użytku, w  stanie uwolnionym od 
obydwu wspomnianych rodzajów wilgoci, przeto je s t rze
czą bardzo pożądaną zastanowić się nad środkami lub spo
sobami, którem i dotąd w te j mierze posługiwano się, ja -  
koteż nad tem, czy i o ile owe środki i sposoby są napraw 
dę tak  skuteczne i wystarczające, nie jak  głosi opinja 
ogólna.

Dawniej...

Dawniej, t. z. w czasach poprzedzających obecny przy
śpieszony sposób budowania, kiedy wznoszenie nowej bu
dowli mogło trw ać kilka a naw et kilkanaście lat, nie czy
niono zazwyczaj żadnych zabiegów, aby jej m ury wysuszyć 
z wilgoci budowlanej. Pozostawiano to naturalnem u dzia
łaniu ciepła słonecznego i suchego powietrza, panującego 
w ciągu kilku miesięcy każdego roku. Dzięki więc bardzo 
powolnemu tokowi wznoszenia budowli, staw ały się je j 
m ury jako — tako suche i możliwe do zamieszkania bez 
uszczerbku dla zdrowia, z chwilą je j ukończenia. —  Jest 
jednak znamienne, że dawni Polacy odnosili się naogół
7, wielką nieufnością do mieszkań murowanych, uważając 
je  za szkodliwe d7a zdrowia i przekładając nad nie, nie bez 
pewnej słuszności mieszkania w budynkach drewnianych. 
N ie powinniśmy się dziwić panowaniu tego „przesądu" 
u naszych przodków, skoro bardzo często zdarzały się 
w owych czasach wypadki, że budynek zmurowany z k a
mienia lub cegły a  postawiony na nieco wilgotniejszym niż 
zazwyczaj gruncie, naw et po upływie kilkudziesięciu lat, 
nie nabywał wymaganego stopnia zdrowotnej suchości.

W  czasach nowszych...

W czasach nowszych, t, z. od czasu, jak  budowanie do
mów zostało oparte n a  podstawach naukowych, kiedy jed
nocześnie tempo wznoszenia budynków zostało, ze wzglę
dów ekonomicznych wzmożone, spraw a osuszania budyn
ków unormowana została częściowo przepisami budowlane- 
mi. Przepisy te  w ym agają, aby m ury nowowznoszonych bu
dowli posiadała w arstw ę izolującą je  od murów piwnicz
nych oraz, aby nieotynkowany budynek poddawać, na sta
ry  sposób naturalnem u osuszaniu, przez dwa następujące 
po sobie lata. Ale, ja k  to  wszyscy dobrze wiemy, w prak
tyce skróciły się owe dwa lata, efektywnie biorąc do ro
ku, a naw et mniej, co przecie samo w sobie nie może wy
starczyć do osusznia budynku z wilgoci budowlanej.

„Malum nec.essarium “...

Prawdziwem „malum necessarium“ , gdy idzie o skró
cenie czasu wznoszenia budowli do efektywnego roku, lub 
okresu mniejszego, stanowi stosowanie sztucznego susze
n ia zapomocą koszów z żarzącym się koksem, lub prowizo
rycznych piecyków. Omawianym sposobem osuszania moż
na wyprowadzić, na pewien czas, wilgoć z tynków wew
nętrznych, nie da się natom iast zapomocą niego usunąć je j 
z murów. To też wszyscy, którzy stosują osuszanie ścian 
zapomocą koszów z żarzącym się koksem i z nagrzania się 
powierzchni ścian nab iera ją  przekonania, że wydalili tym 
sposobem całkowicie wilgoć budowlaną, podlegają niewąt
pliwie złudzeniu. Bowiem w małej stosunkowo ilości opa
łu zużytego, w  całym przebiegu suszenia, można zapomocą 
term o - chemicznego obliczenia ściśle wywnioskować, że 
owa ilość stanowi zaledwie nikły procent owej kaloryczności, 
k tó ra  według obliczeń je st niezbędna, do zupełnego wyda
lenia z murów wilgoci budowlanej.

Posługiwanie się koszami z żarzącym się koksem do 
osuszania budowli, przedstawia się przeto zasadniczo jako 
zupełnie nieodpowiednie; jest to bowiem sposób powierz
chowny i nie wystarczający, o ile zależy nam na wydale
niu z ścian nowozbudowanego budynku, najbardziej dla



zdrowia szkodliwej, ukrytej wilgoci budowlanej; jest on 
pozatem żmudny i o tyle niedogodny, że stosowanie go po
łączone jest z niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia ob
sługujących owe kosze robotników, wobec wydzielania się, 
naskutek niezupełnego spalania się koksu, silnie trującego 
tlenku węgla (CO). Podobnież łudzą się ci, którzy sądzą, że 
domy, w których zainstalowane zostało centra’ne ogrzewanie, 
nie zawierają, w chwili oddania ich do użytku, szkodliwej 
dla zdrowia wilgoci. Co do tego, to należy zdać sobie spra
wę, że centralne ogrzewanie, o ile nota bene, zostało wcze
śnie w budującym się domu zainstalowane, jest coprawd.i 
w stanie wypędzić z murów, w ciągu kilku miesięcy dzia
łania, wodę „mechaniczną", to przecie nie jest ono w moż
ności przyśpieszyć wymianę wody „chemicznej" na bezwod
nik węglowy, z tej prostej przyczyny, że w powietrzu, po- 
średniczącem w przenoszeniu się ciepła od grzejników do 
murów, zbyt mało znajduje się owego niezbędnego gazu 
(zaledwie 0,03%), będącego wytworem zupełnego spalania 
się węgla (C +  0» , .=  CO-).

Z powyższego wynika, że także domy, zaopatrzone 
w cenrta'ne ogrzewanie, nie mogą być uważane za bez
względnie suche, mimo wszelkie zewnętrzne pozory, które 
za tem zdają się przemawiać.

Maszynowy sposób osuszania.

Sprawę zupełnego uwalniania budowli i budynków 
(nowozbudowanych, a także „kapitalnie" remontowanych) 
od wilgoci budowlanej, przed ich zamieszkaniem, rozwiązu
je „bez reszty", maszynowy sposób osuszania. Głównym 
składnikiem maszyny do powyższego celu służącej jest 
ustawione na podwoziu palenisko z odpowiednią armaturą, 
nazewnątrz budynku, który ma być poddany osuszeniu. 
Przez rurę o średnicy 50 cm. wtłacza się do wnętrza bu
dynku, zapomocą wentylatora tłoczącego, powietrze zasob
ne w ilość bezwodnika węglowego potrzebną, do procesu 
wydalania wody chemicznej z murów. Ponieważ wszystkie 
ctwory budynku są przytem szczelnie zamknięte, przeto 
cała ilość ciepła, zawartego w wtłaczanej mięszaninie po- 
wietarza, z 6% C 02 (1(500 mYgodz.), przenika przez pory

murów i uskutecznia tą drogą, w bardzo krótkim czasic, 
zupełne osuszenie tych ostatnich, to znaczy całkowite wy
pędzenie z nich obudwu rodzajów wilgoci budowlanej, o któ
rych była mowa na wstępie. Bowiem pod działaniem gorą
cego powietrza, wyparowuje nazewnątrz budynku woda 
związana mechanicznie z jego murami, a jednocześnie ucho
dzi z zaprawy murarskiej (również w postaci pary wod
nej) woda chemiczna, w miejsce której jako składnik che
miczny (tworzącego się przytem węglanu wapnia) wcho
dzi bezwodnik kwasu węglowego. —  Temperaturę wtłacza
nego powietrza można odpowiednio do potrzeby regulować 
w granicach od 40 do 120°.

Korzyści maszynowego sposobu osuszania budowli.

Korzyści maszynowego osuszania budowli i budynków 
są nader ważne i znaczne. —  Przedewszystkiem pozwala 
omawiany sposób osuszania na znaczne skrócenie czasu 
budowania. Znika więc dzięki niemu najpoważniejsza bo
lączka ruchu budowlanego w krajach, gdzie panują długo
trwałe zimy. Znika też potrzeba nowelizacji ustaw budowla
nych w tych krajach, w kierunku przedłużenia (ze wzglę
dów zdrowotnych), czasu trwania budowy (która to spra
wa była niedawno przedmiotem publicystycznego rozpa
trywania; patrz „Dobry Wieczór —  Kur jer Czerwony". Nr. 
330. z dn. 23.XI. 35).

Drugą wielką korzyścią, która wynika z posługiwania 
się, przy budowaniu domów, maszynowem osuszaniem jest 
to, że każdy kto buduje dom, posiada odtąd możność zaosz
czędzania sporego procentu od włożonego w budowę kapi
tału, a to dzięki wcześniejszemu oddaniu budynku do 
użytku.

Ale najważniejszą korzyść stosowania maszynowego 
osuszania budowli, jakkolwiek już niematerjalnej natury, 
stanowi to, że omawiany sposób osuszania zapewnia pierw
szym  mieszkańcom nowozbudowanego domu; zdrowotną at
mosferę w zajmowanych przez nich mieszkaniach, że nie 
będą oni, jak to bywało dotąd suszyć je własnemi płucami
i własnem ciałem, czyli kosztem własnego zdrowia.

PRZEWODY W BUDOWLACH ŻELBETOWYCH 
I BETONOWYCH

Nowoczesna aichitcktura musi zadość czynić wymaga
niom kryzysu przy jednoczesnem spełnianiu wymagań hy- 
gienicznych i estetycznych.

Życie wymaga obecnie, ażeby budowle mieszkalne i mo- 
numenta'ne, a tembardziej fabryczne, posiadały dużo 
światła, powietrza, będąc jednocześnie ekonomicznemi, 
trwałemi i całkowicie wyzyskanemi, t. j. ażeby powierz
chnie nieużyteczne stanowiły minimalną część całości. E- 
stetyczny wygląd tak wnętrza, jak elewacji również nie 
niożs być pominięty.

Dla spełnienia wszystkich tych wymagań architekt i 
konstruktor muszą rozporządzać mater jąłem mocnym, 
trwałym, dającym się formować na miejscu oraz dają
cym możność wykonywania profilów najbardziej zbliżo
nych do teoretycznie potrzebnych, a zatem o najmniejszej 
masie i wadze, która jako ciężar własny wchodzi w obli
czenia.

Takim materjałem jest niewątpliwie beton, a raczej 
żelazobeton.

Stasowanie konstrukcyj żelbetowych doprowadza do 
tego, że wewnątrz budowli otrzymujemy rzadko rozstawio

ne i zasadniczo smukłe słupy nośne, pomiędzy któremi 
mamy prawie zupełną dowolność dysponowania rozkładem 
ścianek, zapewniającym obfitość tak niezbędnego światła
i powietrza. Masa nieużyteczna konstrukcji nośnej spro
wadzona jest w ten sposób do minimum, lecz niestety, doj
dą do tego konieczne i niezbędne masy powstałe z insta
lacji.

W sprawie tych instalacyj, zmniejszenia ich mas i po
godzenia ze smukłą konstrukcją żelbetową podajemy tu 
parę uwag.

Jak zaznaczyliśmy wyżej, konstruktor da dowo’na 
ilość światła i powietrza, sprowadzi do minimalnych w y
miarów i grubości ściany, stropy i słupy i odda głos insta
latorowi, który musi zapewnić ogrzanie budynku, wymia
nę powietrza, czyli wentylację oraz wszelkie urządzenia 
techniczno - sanitarne. Dla osiągnięcia tego celu musi w 
tym budynku rozmieścić całą sieć przewodów centralnego 
ogrzewania, kanalizacji, kanałów wentylacyjnych, dymo
wych, i t. p. postawionych pionowo, a nawet prawie po
ziomo, a ze względów estetycznych ukrytych od wzroku 
ludzkiego. Przy rozkładzie tych przewodów często spotka



się ze sprzeciwem konstruktora co do robienia przekuć w 
częściach nośnych lub dostawiania do konstrukcyj ma
sywnych i szpecących przewodów lub kanałów, często o 
bardzo dużym przekroju zewnętrznym.

Poważniejsze trudności powstaną jednak tylko przy 
różnego rodzaju kanałach i pionach o średnicy wzg'. prze
kroju większym. W budowlach większych napotkam y na
stępujące urządzenia:

1) Piony wodociągowe, na których stale skrapla się 
woda i zawilgaca ściany nawet w wypadku płyt
kiego ułożenia w zwykłej bróździe zatynkowanej.

2) Przewody kanalizacyjne, gazowe i t. p.
3) Kanały dymowe od kotłowni względnie kuchen.
4) K anały wentylacyjne.
5) Kanały podmuchowe ogrzewania paropowietrznego, 

stosowanego do dużych sal, przedsionków, labora- 
toryj, w arsztatów  i t. p.

Przewody pod 1 — 2 są co do wymiarów obliczone, 
a zatem ich średnic zmienić się nie da, natom iast należy 
tylko zakryć je  ze względów estetycznych, co łatwo daje 
się zrobić dowolnym m aterjałem , a  najprościej zwyczajną 
zapraw ą wapienną lub cementową. Tylko przewody wodo
ciągowe (piony) należy ze wzg’ędu na skraplanie się wo
dy zaizolować, co bardzo powiększa przekrój i wygląda 
nieestetycznie, względnie głęboko ukryć, co nie zawsze jest 
możliwe ze względu na grubości ścian i konstrukcyjne ele
menty. W tym  wypadku należy do osłony zastosować m a
te rja ł, który będąc sam nieprzesiąkliwy, nie dopuszcza do 
przedostawania się wilgoci, tworzącej na ścianach zacie
ki, i nie pogrubi zbytnio przekroju ru ry  wodociągowej, 
dając wygląd estetyczny. M aterjałem  takim  jest kamionka, 
pokryta gładkim szkliwem, o grubości ścianek około 15 — 
20 mm, po wewnętrznej stronie której woda łatwo spły

nie do k ra tk i kanalizacyjnej w piwnicy, co zapobiegnie 
przesiąkaniu jej do ścian i stropów.

Odnośnie zaś przewodów pod 3 — 5, wiemy, że prze
krój ich je s t ustalany w zależności od współczynnika chro
powatości m aterjału , z którego są zrobione, a zatem prze
wód równiejszy, o ściankach gładkich i o wyraźnym prze
kroju  może być mniejszy od przewodów szorstkich, zcza- 
sem zmniejszających swój przekrój w miarę zarastania 
kurzem, a tem  bardziej od przewodów ceglanych, budo
wanych w ten sposób, ażeby zewnętrzna strona była spa- 
sowana i ładna. Myśl zmniejszenia przekroju zna'azła 
swój wyraz w zakładaniu wewnątrz przekrojów ceglanych 
przewodów blaszanych, które jednak po krótkim  czasie ni
szczyły się, a wymiana na nowe powodowała konieczność 
rozbiórek, remontów pomieszczeń i t. p.

Ponieważ żelazo - beton reprezentuje w budownictwie 
mieszkaniowem i monumentalnym m aterjał praktycznie 
niezniszczalny, zatem i w przewodach musi być również 
m aterja ł o takiej samej trwałości. Takim m aterjałem  jest 
wyżej wspomniana kamionka, Przewody wykonywane są
o przekroju prostokątnym, łączone na ząb i mogą być o 
grubości około 15 — 20 mm, a jako idealnie gładkie gwa
ran tu ją  mały przekrój, regularność ruchu powietrza, czy
stość i praktyczną niezniszczalność, nawet pod nadgryza
jącym  działaniem spa’in. Stosowanie tego m aterjału  da 
masę znacznie mniejszą, łatwo da się pogodzić z zasadni
czą konstrukcją żelbetową, a  w razie prowadzenia kana
łów wewnątrz słupów, da pewność, że kanał tak i nie ule
gnie zniszczeniu prędzej od konstrukcji żelbetowej, gdyż 
powszechnie znana wartość kam ionki1) do tego nie do
puści.

') P atrz  artykuł „Przemysł kamionkowy w Polsce" za
mieszczony w N r. 12 miesięcznika „Gaz i woda“ z 1935 r.

Ukazała się praca

Inż. Alfreda D z i e d z i u l a  i arch. Józefa H a n d z e l e w i c z a

p. i.

Nowoczesna Ceramika Budowlana
stron 64  — 65 ilusłracyj — cena 1 zł.

Praktyczny podręcznik dla fachowców i budujących, zawiera potrzebne 
informacje o rodzajach, wymiarach i sposobach s t o s o w a n i a  w s z e l k i c h

pustaków ściennych, stropowych i innych 
wyrobów z zakresu ceramiki budowlanej.

Do nabycia we wszystkich księgarniach i w Administracji Przeglądu Budowlanego

Do niniejszego numeru włączone sq wkładki reklam owe:

Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewska i Laura o konstrukcjach stalowych, 
Zakł. Handl. Przem. „Stemar" o materjałach bitumiczno-smołowcowych.



INŻ. CZ. PODLECKI,

ŻELAZO BETO N O W A W IEŻA CIŚNIEŃ W SAN ATO R JU M  
W O JSKO W EM  W O TW O C K U

Firm a Inż. C. Podlecki, W. Słobodziński i St. Wojcie
chowski, budując Satanorjum Wojskowe w Otwrocku, do o- 
gloszonego konkursu na budowę wieży ciśnień dla tegoż 
Sanatorium, wystąpiła z własnym projektem, opracowa
nym przez Arch. T. Kamińskiego, który został przyjęty 
1'rzez Dyrekcję F. K. W. jako najracjonalniejszy i naj tań 
szy.

Gutach G łó w n y  S a n a t o r i u m  W  o jakow ego  w O tw o cku  10-15 r.

Wysokość wieży :i:i mtr. ])ojeniność zbiornika 52.000 
litrów, szyb komunikacyjny o średnicy 2.20 mtr. przekrój 
nóg 0,40 X 1.20 mtr. rozchodowano koło 1200 mtr3 żelbe
tu wraz z fundamentami.

Przy projektowaniu wieży, posługiwano się tylko ele
mentami niezbędnemi do podtrzymania zbiornika i obsłuże
nia go.

Wychodząc z tych potrzeb czysto utylitarnych, wieżę 
zaprojektowano konstrukcyjnie w ten sposób, że zbiornik

z częścią gospodarczą, oparty jest na trzech nogach od
dzielnie stojących, usztywnionych dwoma kręgami. Dostęp 
do zbiornika wykonano w szybie betonowym średnicy 2.20 
mtr. przez umieszczenie do okolą przewodów dopływowo 
odpływowych, lekkich, kręconych, żelaznych schodów o sze
rokości minimalnej (0.80), potrzebnych do komunikacji ze 
zbiornikiem i obsłużenia urządzeń instalacyjnych.

Pod względem architektonicznym wszystkie elementy 
ujęto w proste linje, przez co wieża ma charakter lekki i 
wysmukły tak, że w całym zespole budynków otaczających 
ją  stanowi silny akcent architektury przystosowany do ca
łości.

Wiemy z praktyki, gdy przystępujemy do betonowa
nia zbiorników na wodę, ile jest zbędnych dyskusji i ucią
żliwych zarządzeń, zwłaszcza ze strony klijentów, jak be
tonować, jak uszczelnić i t. p., aby zabezpieczyć się przed 
przeciekaniem. Przy zastosowaniu najprostszych, najtań
szych, ogólnie znanych metod pracy, można otrzymać pierw
szorzędne rezultaty, dowodem czego może posłużyć wyko
nanie powyższej wieży.

Zbiornik o średnicy 4.20 mtr. i wysokości 4.50 mtr. 
(52.000 litrów) został wykonany z cementu Sicofix o za
wartości do 400 kg. na mtr.” betonu, jak wymagała prze
prowadzona próba na szczelność betonu. Betonowanie od
bywało się trzema etapami; oddzielnie dno zbiornika, dla 
umożliwienia, po stwardnieniu betonu, ustawienia na nim 
szalunku ściany pionowej, zaś tę ostatnią, — ze względu 
na znaczną wysokość, by ułatwić dokładne ubijanie (rydlo- 
wanie) betonu, — podzielone na dwie części.

Jako zabezpieczenie przeciw późniejszemu przeciekaniu 
zbiornika w miejscach przerywania betonowania, zakłada
no paski z blachy ocynkowanej o szerokości 8 — 10 cm. 
w ten sposób, że połowę paska wtapiano w środek przekro
ju betonowanego, zaś drugą połowę przy następnym eta
pie zabetonowano, czyli blacha stanowiła przegrodę w prze
kroju niebezpiecznym dla przeciekania.

Ten s tary  lecz niezawodny sposób dal jak najlepsze 
rezultaty, pomimo że betonowano zbiornik w końcu stycz
nia przy temperaturze w pobliżu 0 stopni.
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Z A K Ł A D Y  

H A N D L O W O  

PRZEMYSŁOWE

„ S T E  M  A  R ”
MARJAN SZMORLIŃSKI

R A D O M  

M E T A L O W A  2 

T E L E F O N  14-46

FABRYKA TEKTUR B I T UMI CZ NY C H  i SMOLOW-  

COWYCH,  MATER J A L ÓW I ZOL ACYJ NYCH,  WY

ROBÓW K OR K OWY CH  i PRZETWORÓW C H E 

M I C Z N Y C H  + P R Z E D S I Ę B I O R S T W O  R O B Ó T  

DEKARSKI CH,  ASFALTOWYCH i I Z OLACYJ NYCH

R o k  z a ł o ż e n i a  1916

o - It.
IITEMAR

Odpowiednia izolacja i dobre p o k r y c i e  

d a c h o w e ,  to ochrona całości budynku. 

Podajemy wyszczególnienie tektur dacho

wych i preparatów izolacyjnych wyrabia

nych w naszej fabryce z najlepszych su

rowców, które na podstawie długoletnich 

doświadczeń, dają c a ł k o w i t ą  g w a r a n 

c j ę  d o b r y c h  w y n i k ó w  p r z y  i c h  

z a s t o s o w a n i u  w b u d o w n i c t w i e .



„ S T E M O L I T ”  S R E B R H O - S Z A R Y .
T e k t u r a  f i l c o w o - b i t u m i c z n a  koloru srebrno - szarego, do 
pokrycia wszelkiego rodzaju dachów oraz do celów izolacyj
nych. Dachy pokryte „ S t e m o l i t e m ” są nadzwyczaj trwałe
i przez długie lata n ie  w y m a g a j ą  ż a d n e j  k o n s e r w a c j i .

„ S T E M O L I T ”  C Z A R N Y .
S p e c j a l n a  t e k t u r a  f i l c o w o - b i t u m i c z n a  
z obustronną powłoką a s f a l t u  t r y n i d a d z k i e g o ,  
do pokrycia dachów d r e w n i a n y c h  i b e t o n o w y c h .

„ S T E H I O F I L C ” .
Izolacyjna tektura filcowo-bitumiczna odpowiednia 
do każdej i z o l a c j i  tak poziomej jak i pionowo;.

, , E  M A L I T ” .
Tektura fi lcowo-bitumiczna kolorowa do pokry
cia dachów drewnianych. Dachy pokryte „Ema- 
litem” posiadają nadzwyczaj efektowny wygląd.

„ F IB IZ O L ”  SR EB RN O -SZA RY, CZARNY i Z  POW ŁOKĄ KOLOROWĄ.
Patentowana tektura filcowo-bitumiczna uzbrojona tkaniną jutową, 
do pokrycia dachów drewn. i beton, oraz do celów izolacyjnych.

T E K T U R A  S M O Ł O W C O W A
piaskowana do krycia dachów — etykiety „STEMAR”.

P Ł Y T Y  I Z O L A C Y J N E
posypane żwirkiem lub trociną, szerokość od 
30 do 10O cm., w rulonach po 5 metr. długości.

P Ł Y T Y  K O R K O W E
do izolacji chłodni, ścian, stropów i t. p.

M A S A  , ,S T E M O L I T O W A ”
do uszczelniania i zaklejania zakładów 
„S t e m o I i t u", stosowana na zimno.

L E P N I K  „ S T E M O L I T O  W Y ”
do uszczelniania i zaklejania zakładów „ S t e m o l i t u " ,  
oraz przyklejania tektury bitumicznej do betonu i skleja
nia tej przy podwójnem kryciu, stosowany na gorąco.

M A S A  „ E M A L I T O W A ”
w kolorach czerwonym i zielonym, do uszczelniania i zaklejania za
kładów „Emalitu": Nr. 1-stosow. na gorąco, Nr. 2—stosow. na zimno.

„ S  T  E M O K I T ” .
Preparat azbestowo-bitumiczny do uszczelniania
i izolacji konstrukcji żelazo - betonowych i kon
serwacji wszelkiego rodzaju dachów, stosowany 
na zimno ęnakłada się przy pom ocy szpachli).



„ S T E M O L A K »»

Preparat azbestowo-bitumiczny do trwałej konserwacji dachów
i c e l ó w  i z o l a c y j n y c h ,  s t o s u j e  s i ę  w d n i e  g o r ą c e  na  
z i m n o ,  z a ś  w d n i e  c h ł o d n e  l e k k o  p o d g r z a n y ,  
r o z p r o w a d z a j ą c  z a  p o m o c ą  s z c z o t e k  l u b  p e n d z l i .

„  S T E M  I Z O L ” .
Preparat b i t u m i c z n y  do izolacji ścian, 
s u f i t ó w ,  p o d ł ó g  i t. p. Nr. 1— stosowany 
na gorąco, Nr. 2 — stosowany na zimno.

» S T E M  U R ” .
Emulsja izolacyjna do zaprawy cementowej dla za
bezpieczenia muru od przeciekania wody i wilgoci.

L E P N I K  P O S A D Z K O W Y .
ż y w i c z n o - b i t u m i c z n y :  
Nr. 1 — stosowany na gorąco, 
Nr. 2 — stosowany na z im n o .

LE P N IK  SM O ŁO W C O W Y
do papy smołowcowej, stosowany na gorąco.

M ASA DO ZA LEW AN IA RUR BETONOW YCH i KO STEK BRUKOW YCH
s t o s o w a n a  n a  g o r ą c o .

L A K I E R  D O  Ż E L A Z A .
Preparat bitumiczny, chroniący żelazo od rdzy.

F A R B A  B I T U M I C Z N A
w k o l o r a c h  czerwonym i zielonym do 
malowania parkanów i pokryć dachowych.

K A R B O L I N E U M
d o  i m p r e g n a c j i  d r z e w a  — j a k  
p a r k a n y ,  p o d ł o g i ,  m o s t y  d r e w n i a n e  it. p.

L A K  S M O Ł O W C O W Y .
Specjalnie preparowana smoła węglowa do trwa
łej konserwacji dachów krytych tekturą smołowcową.

S M O Ł A  W Ę G L O W A
preparowana, do smarowania dachów krytych tekturą smołowcową.

P A K  S M O Ł O W C O W Y

A S F A L T  — G U D R O N



o w l o r a  Kom pozycji Buumicznej
T6 KTUBA FILCOUUO-BITUmiCZnA

au/ tlua LepniRu B iTum iczneoo
JRAflinA JUTOUJA imPPeGnOUUAPA 

A /A  BITUmiCZnA

TEKTURA F IL C O W O -B IT U M IC Z N O *JUTOWA*
, ,  F I B I Z  O L “  P A T E N T  N r .  1 9 9 6 8

,,FIBIZOL“, jako pokrycie dachowe jest materjałem 

bezkonkurencyjnym, gdyż żadne inne pokrycia nie 

p o s i a d a j ą  za l e t  „ F I B I Z O L U " ,  Dachy pokryte 

,,FIBIZOLEM“ są nadzwyczaj trwałe i nie wymagają 

żadnej  konserwacj i .  „ F I B I Z O L " ,  jako pokrycie 

lekkie nie potrzebuje zbyt silnych wiązań dacho

wych, a przytem jest pierwszorzędnym środkiem 

izolacyjnym, /ytrzymującym działania atmosferycz

ne, tak mrozy jak i upały. ,,FIBIZOL“ jest w wysokim 

stopniu odporny na ogień przenośny. ,,FIBIZOLEM“ 

kryje się dachy pojedyńczo, unikając kosztownych 

pokryć podwójnych s tosowanych często przy 

pokryciu dachów tekturami smołowcowemi lub bitu- 

micznemi. „FIBIZOL11 został zbadany przez Labora

torium Wojskowego Instytutu Badań Inżynierji oraz 

przez Laboratorjum Politechniki Warszawskiej z na- 

stępującemi wynikami: Wytrzymałość „FIBIZOLU11 

na rozerwanie w kierunku podłużnym do włókien 

jest t rzykrotnie większa od wytrzymałości papy 

bi tumicznej  Nr. 80. „ F I B I Z O L 1* na d z i a ł a n i e  

kwasów i ługów oraz na działanie promieni świetl

nych i wody j e s t  b a r d z i e j  o d p o r n y  a n i ż e l i  b l a c h a  

c y n k o w a .  Biorąc powyższe pod uwagę „FIBIZOL1* 

powinien znaleźć w nowoczesnem budownictwie 

olbrzymie zastosowanie.

Druk J . K. T rzeb iń sk i - Radom . 2599



RYNEK BUDOWLANY
B u d o w k in ^ ^

P R Z E D SIĘ B IO R S T W O  R OBÓT B U D O W L A N Y C H  

KAZIMIERZ BARANOWSKI, Budowniczy
W A R S Z A W A , u l. W ilcza  78, T el. 8-32-66

P R Z E D SIĘ B IO R ST W O  ROBÓT IN Ż Y N IE R Y JN Y C H  I B U D O W L .

J. A. Beręsewicz i J. Oleksiewicz
W arszaw a, S ienna 45. T eł.: 661-7S i 660-89.

T°"'- " S S S W ^ a m n - .,BUDOPOL“
G dynia, u l. 10 L u tego  35, te l . 27-70 

P rzed staw icielstw o w W arszaw ie, u l. C zack iego 12, tel. 5.16-44.

P R Z E D SIĘ B IO R S T W O  R O BÓ T IN Ż . B U D O W L A N Y C H

I n ż .  D Y O N I Z Y  C I E Ś L A K
Warszawa, ul. Szara 14, tel. 9.61-88.

A. CZEŻOWSKI i E. STRUG inżynierowie 
B IU R O  IN Ż Y N IE R Y JN O  -  B U D O W L A N E  
W a rsz a w a , W s p ó ln a  7 m . 17 — tel. 8.65-19.

Kr>boty budowlane i m ostow e. K am ien iołom y gran itu .

BIURO BUDOWLANE T. CZOSNOWSKI I S-KA
W A R S Z A W A , C E G L A N A  S.

'le i. 605-80, 605-82. --------------  K ok za ło żen ia  1865.

1U U RO  IN Ż Y N IE R Y JN O -B U D O W L A N E  

inż. W. KILANOWICZ i B. SUCHOWOLSKI
w W arszaw ie, ul. k s . Skorupki 7, telefon  9-19-56

P r z e d s i ę b i o r s t w o  b u d o w l a n e

ALEKSANDER GUTT
W a rsz a w a , A le ja  S z u s tra  36, te ł. 8-71-88.

Spółka budowlana „INŻBUDOWA"
Sp. z  ogr. odpow .

W A R S Z A W A , u l. Sosnow a 9 m . 3, T eł. 6 07-51

P R Z E D SIĘ B IO R S T W O  R OBÓT IN Ż Y N IE R Y JN Y C H

A. JABŁOŃSKI, R. NADRATOWSKI i S-ka
W arszaw a, N ow y-S w ia t 21. — T el. 2.21-23

„ K A T E B E ”  K ra jow e  T o w arzy s tw o  B udow lane

Budowa now oczesnych dróg. K am ien iołom y „Z aw erecie44 n a  W ołyn iu  

PR Z E D SIĘ B IO R S T W O  TEC H N IC Z N O  B U D O W L A N E

WŁADYSŁAW LEJMAN B udow niczy
IJ iu ru : W a rs z a w a , M a r je n sz ta d t N r. 1, tel. 6-76-05 

S k ła d y : W a rs z a w a , B e re z y ń sk a  N r . 16.

T -W O  A K C . Z A K Ł A D Ó W  P R Z E M Y S Ł .-B U D O W L A N Y C H  

FR. MARTENS i AD. DAAB
C zern iak o w sk a  171/173 W A R S Z A W A  T el. 9.65-94 i 9.18-36.

1’R Z K D S IE B IO K S T W O  B U D O W Y  

INŻ. ZYGMUNT MIĘSOWICZ R a d o w o  u p raw n . arch .
G dynia, Św iętojańska 93 — Oddz. W arszaw a, K orzeniow skiego 9.

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  R O B O T  IN Ż .-B U D O W L A N Y C H  

F. OPPMAN i H. KOZŁOWSKI
IN Ż Y N IE R O W IE  K O M U N IK A C JI  

W arszaw a PI. N apoleona 4 tel. 643-80.

BIURO BUDOWLANE 
Inż. Arch. W. PIASECKI i J. C H R Z A N O W S K I

S p ó łk a  z ogr. odpow.
W arszaw a, M iodow a 27, te ł . 11.62-64.

P R Z E D SIĘ B IO R ST W O  ROBÓT B U D O W L A N Y C H

S. PINCZUK
W arszaw a u l. Ogrodowa 27, te ł . 6.22-03.

Przedsiębiorstw o inżynieryjno-budow lane

INŻ. C. PODLECKI, W. SŁOBODZIŃSKI i S-ka
W a rs z a w a , N ow ogrodzka 7, te ł. 9.61-75.

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  B U D O W L A N E  

ROSTKOWSKI FR. INŻ. i S-ka Sp. z  ogr. odp. 
W a rs z a w a , L e lew ela  18, te l, 11-03-16.

B IU R O  B U D O W L A N E  F. SKĄPSKI I S-KA INŻ.
S p ó łk a  a k c y jn a  

G dynia, ul. S ienk iew icza  6 m . 2, te l 17-44, 17-46 
P rzed staw icielstw o: W a rsz a w a , T ojw low a 4, te l. 886-54, 812-76, 819-64.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 
Inż. HENRYK SKUP i S-ka, Sp. z o. o.

Warszawa, Topiel 7a, tel. 5.38-32.
P R Z E D SIĘ B IO R S T W O  IN Ż Y N IE R Y JN O  - B U D O W L A N E

H. SOSONKO i W. WOJCIECHOWSKI
IN Ż Y N IE R O W IE  Sp. z  o. o.

W a rs z a w a , K ru c z a  8, te l. 8.81-84 (b iu ro ) i 9.69-53 (budow a).

BIURO BUDOWLANE „S P I N“
SPÓ Ł K A  IN Ż Y N IE R S K A , S. Z O. O. 

Warszawa, ul. Kaliska 17 m. 12, tel. 9.46-82.

SPÓŁDZIELNIA PRZEMYSŁOWCÓW 
BUDOWNICTWA Sp- * » »•

W arszaw a, u l. K lonow a 5, te ł . 550-81.

B IU R O  T E C H N IC Z N O  - B U D O W L A N E  

Inż. O. Szretter i S-ka spółk a z ogr. odpowiedział!!. 

Warszawa, ul. Szczygla la . Tel. 530-31.
T O W A R Z Y S T W O  B U D O W L A N E  

K. Stronczyński, R. Czarnota-Bojarski i S-ka
IN Ż Y N IE R O W IE  SL’Ó f.K A  A K C Y JN A

W a rs z a w a , M arsza łk o w sk a  17, te l. 8.49-73 i 8.53-44.

O W A R Z Y S T W O  R O B Ó T  K O L E JO W Y C H  I  B U D O W L A N Y C H

„ T O R “  S P Ó Ł K A  A K C Y J N A
W arszaw a, M atejki 10, te ł. 9.04-44 i 9.09-62.

WARSZ "“"SICIE TOWARZYSTWO W A R S Z A W A  
TECL .CZNO-BUDOWLANE PI. 3 Krzyży 9

S p. z  o. o. Te!. 902-56.

B I U R O  B U D O W L A N E

I N Ż .  K A Z I M I E R Z  W Ą S I K
W arszaw a, Ż óraw ia 9, m . 19, te l. 5.82-66 i 9.04-29

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  R O B Ó T  T E C H N .-B U D O W L A N Y C H  

INŻ. MIECZYSŁAW WIERNY
W arszaw a, ul. Z łota  62, te ł. 228-14.

B iu ro  In ży n ie ry jn o -B u d o w lan e

Inż. Zygmunt Zarzecki
W arszaw a, L w ow ska 19, te l. 9.40-85.

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O  IN Ż Y N IE R Y JN O -B U D O W L A N E

Zjednoczeni Inżynierowie S p ó łk a  z og r. odp.
W arszaw a — U niw ersyteck a  4, te ł . 8-S9-26, 8-94-71.

Benzynowych stacyj budowa

T O W A R Z Y S T W O  B U D O W Y  I  K O N S E R W A C JI IN S T A L A C V J  
B E N Z Y N O W Y C H  Sp. z og r. odp.

W arszaw a, H oża 33, te ł. 9.99-87. 
buduje: a u to m a t, s ta c je  benzyn . „ S a m o m ia r"  (p a t .  po lsk i P . 39,369/z. 
13,724). P o m p y  tłokow e i sk rzyd łow e. Z b io rn ik i, in s ta la c je  d la  m a 
gazynow ania i w y d a w a n ia  p ro d u k tó w  ro p n ., now oczesne u rząd z en ia  

garażo w e , k o m p re so ry , le w a ry  i  t .  p.

Betonowe wyroby

N ajtrw alsze naw ierzchnie z  utw ardnionego betonu „ B E Z E T ”  
K am ienne zapraw y fasadow e , A R T E Z Y T “  

G D Y Ń S K IE  B IU R O  B U D O W L A N O -IN Ż Y N IE R Y JN E  
W arszaw a, Ż óraw ia 11 Teł.: 9-60-24, 9-40-24.

R ok za ło żen ia  1922. T oY 1 T i ) G l P 7 P l t
W ytw órn ia  w yrobów  ze  sztu czn . kam ien ia  w t t O l w i C I l

W arszaw a, ul. K w iatow a 27, te ł. 907-80.
Stopnie, p ły ty  okienne, ok ład zin y ścienne, posadzki ksy lo litow e. 

W szelkie roooty  ze sztucznego k am ien ia .

w y r o b ó w  Inż. Stanisław Radzimiński.
B E T O N O W Y C H  W arszaw a, u l. W ilanow sk a  22, te l . 9-60-34. 

PŁYTKI C E M E N T O W E  N A  PO DŁO G I I E L E W A C JE . ST O P N IE , 
P A R A P E T Y  I P Ł Y T K I L A ST R IC O W E .



WYTWÓRNIA WYROBÓW ’ . EDMUND SZMIDTBETONOWYCH I KSYLOLITOWYCH v u u i l l j  i
W a rsz a w a , Al. G ró jeck a  56, te lefon  928-39.

Stopnic, parapety okienne, posadzki i roboty w sztu czn ym  marmurze 
i gran icie oraz posadzki skałodrzewne.

P ły tk i cem entow e „ lastrico“ hydraulicznie prasow ane.

Blacharskie roboty

K in

Z akł. b la c h a rs k o -o rn a in en tac v jn v
JULJANA TIIZECIECKIEGO

W arszaw a — B rylow ska 14, tel. 518-61
dachów , wież b lach a , p apą , d ach ó w k a  i t. 
i konseiw . o raz  w szelk ie rob. z z a k re su  b lach;

j>. -
rs  lw a.

R epar

Budowa drótf

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ.-BUDOWLANYCH
A N T O N I C Z U D O W S K I

W arszaw a, ul. Tad. Ż ulińsk iego 9 (dawn,
D R O G I

Ż óraw ia), tel. 9-37-32, 
M O S T Y

INŻ. L. MUSZYŃSKI 
DROGI — MOSTY

Z A K Ł A D Y  C ER A M IC ZN E ..OŁTARZEW” Sp. z. o. o. 
Z A R ZĄ D : W A R S Z A W A , JA S N A  8 m . 4, te ł. 2.18.48, 2.18.18. 

B U D O W A  T R W A Ł Y C H  N A W IE R Z C H N I DRO GOW YCH
(beton , k lin k ie r, k o s tk a )

K linkiernia w O łtarzew ie k /W arszaw y , teł. I la  Podm iejska Ożarów  4,

RO BO TY  A SF A L T O W E , B R U K A R S K IE . B U D O W A  DRÓG.

E D W A R D  J E R U M I N I A K
W arszaw a, Przyrynek 15. T eł. 12-14-53.

Cegła, dachówka i klinkier

CENTRALA CERAMICZNA s , .« ik a  z  « g r. od,,.
Zarząd i D yrekcja: W arszaw a, u l. M azow iecka 9, te l . 6.56-44. 

Składy: u l. N iem cew icza  21/23, te l. 9.62-44. W ła s n a  boczn ica kolejowa, 
G eneral. P rzed s ta w ić . Z a k ład . C eram icz . K rotoszyn i P rzysiek a  S . A. 
K lin k ie ry : b udow lany  n o rm a ln y , do łu p a n ia  (sz p a ltó w k a ) , kw asood- 
p o rny , drogow y, p ły tk i posadzkow e i zend ró w k a . — C eg ły : k a n a liz a 
cy jn a , liców ka, d z iu ra w k a , p u s ta k i ,  tro c in ó w k a . — D achów ki. D reny . 
D oniczki. P ły tk i g lazu row ane . — Z a p raw a  sz la ch e tn a  „Granitol**.

('I17'1>'ł\yf Ą  rn4< B iuro: K s. Skorupki 7, te l. 9-75-57.
Sp. z o . o . Składy: Tow arow a 13, te l. 2-75-5S 

Bloki, C egła  m aszynow a i t . d ., D achów ka, K linkier ja sn y  i ciem ny. 
O gniotrw ała cegła  i glinka, P iece  m ajolikow e, Przew ody w entylacyjnt

i kom inowe, Stropow e fasony, sączk i (dreny) i t . d.

GNASZ YŃSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE S. A.
w G n aszynie pod B IU R O  S P R Z . W A R S Z A W A

C zęstochow ą, sk rz . poczt. 116. pl. Napoleona 1, te l. 228-82
Z A K Ł A D Y  C Z Y N N E  C A Ł Y  R O K .

P ro d u k u ją : cegłę budowl., m aszyn ., licow ą, kanalizac., k lin ., kom in, 
pustaki w szelk ich  rodzajów  i w ym iar., trocinów ka, k ilk an aście  odm iai 

ceg ie ł stropow ych, d achów ka, gąsiory , sączk i i t .  p .

KAWENCZYŃSKIE ZAKŁADY CEGIELNIANE 
K A Z I M I E R Z A  G R A N Z O W A  TOW. AKC.

Zarząd w W arszaw ie, C zerniakow ska 171/173, te l. 931-36. 
Fabryka w K aw enczynie, te ł. 02 R em bertów  N r. 36.

C egła budow l., p u s ta k i ,  w y ro b y  o gn io trw . k lin k ie r, ru ry  kam ionkow e

ZA  K LA  DY C KR A M IC Z N I\TE „PUSTELNIK44 Sp. A kc.
Z a r z ą d :  W a rs z a w a , K ró lew sk a  8, te l. 611-60.

C egła ręczna i m aszyn ow a. D ach ów k a żłobiona i karpiow a. 
K afle p iecow e kolorowe.

C e g i e l n i e  „S A T U R N“ i „G R Y F “
W  C H E Ł M N IE  I  W A 15R Z E Ź N IE  

inż. A. D ziedziu l i S -k a , tel, 53, C hełm no  (P o m o rze ).

WAWRZYNA UZA K LA  I)Y C E R  A M IC ZN  E  

A L E K S A N D E R  K R O N E N B E R G  
T el. Składu w W arszaw ie 10-20-53. T el. Fabr. II Podm . R adzym in 25

ZAKŁADY CEGIELNIANE JÓZEF W IENCEK S. A 
W arszawa, Śliska 6/ 8, tel. 6.50-16.

C egielnie: Czaplow izna, Juljanów , P au lina-K rosna, K arolin. 
C egła: ręczna, m aszynow a, dziuraw ka, trocinow a, K leina, stropowa

Dachówka — Karpiówka
C e g i e l n i  parowej W i t a s z y c e  
p rz e z  d z ies iq tk i la ł  zacho w ują  św ieży  
i ż ywy p iękny czerw ony ko lor, pon iew aż  
jest d la  w ody ca łk o w ic ie  n ieprzep usz
c za ln a , w obec czego grzyb , powodujqey  
zm ian ę  b arw y  dachu, n iem a żadnych  
w aru n kó w  rozw oju .

Dachówkę—Karpiówkę eksportu jem y zag ra n ic ę .
Biuro sprzedaży: Jarocin Pozn. te l-55. Warszawa, tel. 2iB-59.

Cement

CEMENTOWNIA „GRODZIEC", st. kolej. Ząbkowice
Z akłady So lvay  w P olsce, T ow . z o . p ., W arszaw a, C zackiego 14. 

C em ent P ortl. „G R O D ZIEC “ i w ysokow art. „Ż U B R “ 
W arszaw a I., skrz. poczt. N r. 282. Tel. 532-44 i 532-30.

T O W A R Z Y ST W O  F A B R Y K  P O R T L A N D  - C E M E N T U

„W Y S O K A“ S p ó łk a  A k cy jna  
W A R S Z A W A , U L . M A Z O W IE C K A  7, T E L .:  6.87-62, 6.12-87. 

F a b ry k i p roduk . ce m en ty  p o r tla n d z k ie : n o rm a ln y  w ysokow ar. i spec.

Dadhowe korostrukcje i dachy szklane

EKSPLOATACJA KONSTRUKCYJ DACHOWYCH 
i Ś W I E T L I K Ó W  B E Z K I T O W Y C H

p a t. sy s t. inż P a ra d is ta la

1 ’rzedsieb. Budowlane „ARCUS” Warszawa 
tel.1G-09-38 Zygmuntowska 14 tel.10-09-33

„WEMA” P rzed staw ić .: inż. W L . SZ A L K O W SK I, 
W arszaw a, u l. Poznańska 21/13, tel. 813-21. 

Poznań , Kr. H u ta, T arnów , Gdańsk. 
Ś W IE T L IK I B E Z K IT O W E , W Y W IE T R Z N IK I dachowe, K R A - 

TÓ W K I — w ycieraczk i, N A R O Ż N IK I — listw y  ochronne.

Drziewo budowlane

H A N D I.O W O -1'R Z K .M Y S Ł O W E  A. J. KELBER i S-ka 
T O W A R Z Y S T W O  Sp. z o. o.

W a rsza w a , M a rsza łk o w sk a  1, te l. 878-92. S k ład y , N ow a 1, tel. 10.25-83. 
H u r t .  sp rz . m a te r . d rzew n y ch , budow l. i s to la rsk .

Farby i lakiery

P o lsk a  F a b ry k a  F a rb  i L a k ie ró w  EDWARD LUTZ 
K rak ó w  X X II . K a lw a ry jsk a  66. Sp. z o. o.

o leca n a jlep sze  la k ie ry  em aljow e i fa rb y  d la p rze in . budow lanego.

Fundamentowe roboty

M iien ip łiS JL
T E L E F O N Y :

W A R S Z A W A  SO SN O W IE C  K A T O W IC E  W ILN O  
9.83.90, 8.20.11 1.09 3.31.42 20.38
P a le  żelbetow e: p neum atyczn ie betonowane, lane i zaciskane i in . 

W szelkie roboty fundam entow e nad i podziem ne. 
Budow nictw o podziem ne.

Insta lacje odwadniające, cem entow anie, badanie terenów .

Instalacje Sanitarne

BIU R O  T E C H N IC Z N E
BUDOWNICTWO SANITARNE, Sp. z o.

W A R S Z A W A , u l. Sosnow a 9, T el. 6-69-77
O g rzew an ia  c e n tra ln e , k a n a liz a c ja  i w odociągi. 

U rząd ze n ia  zd row otne.

B IU R O  IN  S T A L . T . G O D L E W SK I i S -k a  — Inży n ie ro w ie  
W arszaw a, Żelazna 63, tel. 6-23-20 i 6-23-28

K an alizac ja , w odociąg i, k ąp ie lisk a , oczyszczan ie  ścieków , ogrzew . 
ce n tf ., p rzew ie trza n ie , su sz a rn ie , in s ta la c je  gazow e.



Izolacyjne materjalv Kanalizacja.

f i A  S  F  A  L  T "  W ła śc . M. PŁO ŃSKI i s y m |
WARSZAWA, JEROZOLIM SKA 83; TEL. 9 .9 4 -7 5 , 9 .9 4 -8 7  1 9 .88-81 [

T e k tu ry  d a c h o w e , p rz e tw o ry  sm o ło w co w e i b itu m ic z n e  
S p e c j a l n o ś ć :  Biała filcow a tek łu ra  b itum iczna „ S  E L E N I  T1') 

ROBOTY D A C H O W E ,  A S F A L T O W E  i I ZOLACYJNE.

CASTOR, środek przeciw wilgoci 
Hydrofuge „CASTOR“

K A R S  T E N S  M A U R Y C Y
W arszaw a, K oszykow a N r. 7. T el. 8.27-95 
K raków , Biuro T echn . H andl. W . K ozłow ski 

u l. M ikołajska 32. T el. 140-88.
W ilno, M . Jankow ski, ś - to  Jańska N r. 9

Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych
|S p .  z o. o. W -w a, u l. K redytow a 9 m . 10, te l. 2.79-64 i 2.96-32.

W y łą c z n a  sp rzed aż  kom isow a
ru r i krztałtek  kanalizacyjnych kamionkowych
z fa b ry k  M ary w il w  R adom iu , K az. G ranzow a w W -w ie  

i ,,Z ło to g lin “  w W -w ie .

Marmury

MARMURY KIELECKIE
i  zagraniczne, p iaskow ce, gran ity , b azalty , alabastry

Inż. Jan Weber, B ud. S -k a  A kc.
I W arszaw a, W aw elsk a  78, te l. 9.12.37. K ielce, Bandurskiego 25.

Materjaly budowlane

<h ć c & f

FELZYTYN — SKALENI! I
I. SIN G E R  „F E L Z Y T Y N  i TR O C AL“ 
W arszaw a, K redytow a 18, te l. 5.18-48. 
K atow ice, P leb iscytow a 35, te l. 3.15-99. 

Lw ów  — G dynia.

FABRYKA MATERJAŁÓW IZOLACYJNYCH 
W. CISZEWSKI 

GUDRONIT Zarząd: Krak.-Przedni. 17, teł. 611-45.

egz. od 
1875 r.

H D ł  H D n r i< daw n ie j O rłow ski, R ogow icz i S -k a  inż. 
„ U f l l j U f l U U  Sp. z ogr. odp.
F A B R . B IT U M IN Y , A Q U IS O L U , IZ O L . K O R K ., A S F A L T U  

W arszaw a, A l. R óż 16, tel. 9.81-23.

2>H
OO
ZoO

BIURO IN ŻY N IER Y JN EJ IZOLACJI
O R O - C O N C O

Sp. z ogr. odp. 
Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88

Arysokowartościowe izo'acje od wody — ekspertyzy.

Ou
z  o <-> I
H
<
S

„RUBERTIN“ i „RUBERTOL“
n iedośc ign ione j ja k o śc i m a te r ja ły  izo lacyjne.

R oboty  izolac., asfa ltow e, dachow e i b la ch a rsk ie , po leca i w ykonyw ał

A. P E S Z K E
W arszaw a, Z aw iszy  8, tel. 208-S6 i 663-11.

Zakłady Handlawa-Przemysłowe 
„  S  T  E  M A R * *
Marjan Szmorliński
Fabryka  te k tu ry  b itu m ic zn e j 
i sm o łow co w ej, p re p a ra tó w  iz o 
lacy jnych  i p rze tw o ró w  che
m icznych
Przedsiębiorstwo robót dekarskich, asfaltowych 
i izolacyjnych
Radom, Metalowa 2, tel. 14-46 sw . fabr. warszawa,

Rok za ło żen ia  1916 T w a rd a  2, te l 298-35

N SADO^-

Kamień

Klesowski Przemysł Granitowy
Sp. A kc.

Zarząd: W arszaw a, Ś -to  K rzyska 25, te l. 540-65. 
K A M IEN IO ŁO M Y  G R A N IT U  W  K L E S O W IE . B U D O W A  DRÓG I

P R Z E D SIĘ B IO R ST W O  ROBÓT K A M IE N IA R SK IC H

Wł. Przecławski i J. Wojciechowski
S p ó łk a  firm ow a 

W arszaw a, O św ięcim ska 5, teł. 210-35.

IO W . P R Z E M .-H A N D L . „ANTRACYT" Sp. z o. o.
W arszaw a, Biuro i sk ład y ul. Tow arow a 48,

T elefony: 2-24-25 i 5-13-24.
I D o sta rcza  h u rto w o  i d e ta lic zn ie  ze s k ła d u  i fab ry k  re p re z .: w apno 
suche i la sów ., cem en t, g ip s , papę , cegłę, szam o ty , te r ra k o tę , g lazu rę .

I W arszaw a, G rójecka 31 D f l ł f l n "  II W arszaw a, S talow a 5 T tfH h "
te l. 8.87-11 i 6.23-91. „DclUU | |  te l. 10-16-46. hMI|U 

iC e m e n t, w apno  such , i la s ., g ip s , kafle , p ap a , sm o ła , trz c in a , ceg ła 
|« w ., ogn . i in,. — W łasn e w yr. b eton .: ceg ła , k ręg i, s tu d ź ., ru ry , 

p ły ty  chodn., k raw ężn . — —• S k ł. kom isow y F a b r . „E tern it" .

H E N R Y K  B R A U N
W arszaw a — Tow arow a 18, tel. 6.07-15 

[ D ostarcza: w apno, cem en t, g ip s , p apę , sm ołę , trz c in ę , cegłę o g n io 
trw a ła  i in n e  m a t. bud.

CEMENT, W APNO, ŻELAZO, BELKI, W ĘG IEL—KOKS

E l  I R  n  D  *  *  S pó łka  Akcyjna
“ ■ 1 *—*  v  P rzem y s ło w o -H an d lo w a

„ Ł .  J .  B O R K O W S K I"
W a rs za w a , Ż e la zn a  Nr. 21, te l.: 600-20, 600-21,6E5-(0, 279-99

D ach ó w k a  azbestow o-cem en tow a

„ E T E R N I T "
I p ły ty  p ła sk ie  i fa lis te  do k ry c ia  dachów , w y k ła d a n ia  śc ian , izolcji etc. 

Z akłady P rzem ysłow e ,,E T E R Ń IT “ Sp. A kc.
W arszaw a, C zackiego 14, tel. 203-83 i 693-95.

S. RULSKI P R Z  E I )S IC  B 10  R S T  W O  ROB Ó T B U I >0 W  LA  N Y C H
li  w y łączn e  p rzed s taw ic ie ls tw o  m a t. bud. l / Y ' i ' D  THT**
I W arszaw a, ul. Żóraw ia 35, tel. 959-92 „KORKOLIT4
(N ajtańszy  m aterjał budow lany ze słom y prasow anej — kon

strukcyjny, a zarazem  izolacyjny — na śc ian y  
zew nętrzne i w ew nętrzne, stropy, su fity  i t .  p. 

R E P R E Z E N T .: W A R S Z A W A  T A D . G U ZO W SK I,
. ^  T R A U G U T T A  3, T E L . 5.30-95.

O  O L O M I T

INŻ. ST. MARUSZEW SKII S-KA
I W A R S Z A W A , B IU R O  I S K Ł A D Y  U L . N A R B U T T A  2. T el. 8.77-23.
I D o sta rcza ją  h u rto w o  i de ta l, z  fab ry k  re p re z e n t.: W a p n o  su ch e  i la s ., 
IC em en t, G ips, P ap ę , Sm ołę, T rz c in ę , C egłę zw. i ogn ., D achów kę, T e r 

rak o tę , K afle, Żelazo, P ły ty  „ S u p re m a " , o ra z  w szel. in . m a t. bud.

Biuro sprzedaży  
I m aterjałów  budow lanych:
J fBiuro: P oznań ska 32. T el. 9-84-04.
■ W A R SZA W A  jskł.: T argow a 12. T el. 10-27-82 i 10-06-40.
|C e m e n t p o rtl ., w apno , g ip s , ce g ła  bud ., s tro p ., licow a, d achów k i 

i in . a r t .  bud.

BRACIA ŻERYKIER

Nasady kominowe

W Y T W Ó R N IA  B E T O N O W Y C H  
N A S A D  K O M IN O W Y C H  

w ł. E d w ard  C zajew icz , b u d .

„ B O L T O i i

W a rsz a w a , N ow ogrodzka 34, te lefon  9.91-33 ,

Okucia budowlane

NR. IS  7.

NOWOCZESNE OKUCIA

BRACIA LUBERT sp AKC
W ARSZAW A, ZŁOTA 34  

T e I c I o n y: 6 .4 7 .3 5 , 6 .9 0 .1 0  i 5 .28 -66 .



Osuszanie budynków

T O W A R Z Y ST W O  O S U SZ A N IA  B U D Y N K Ó W  

T. O. B. Reprez. E . C ZA JEW IC Z, Budown.
c „  z o  o  W arszaw a, ul. N ow ogrodzka 34, te l. 9.91.33.

Piasek i żwir

J A N  C Z E K A L I Ń S K I
M EC H . E K S P L . P IA S K U  D RAGA „LW Ó W " I D O ST A W A  ŻW IR U

___ _  , . D raga, W ybrzeże W is ły  N r. 234-31.
W arszaw a, Telefony: n . . . .  . . . .  __ __Biuro, A l. Jerozolim skie 117 N r. 603-65.

P iece

...tańsze od ceramicznych 
z kafli, staloivych 

„PIECE SZ R A JB E R A ” 
Sp. z o. o.

Warszawa, Grójecka 35. 
tel. 9-20-33.

Posadzki i stolarszczyzna

Z A K Ł A D Y  P R Z E M Y S Ł U  D R Z E W N E G O

Sp. A kc. „GLOEH“ R. is tn . 1863.

Zarząd i B iuro: W arszaw a, K ow ieńska 5 /7. T el.: 10.10-63 i 10.01-48. 
W A R S Z A W A : Fabryka sto larsk a Fabryka posadzki: H E N R Y K Ó W

Stropy

PATENTOW ANY STROP 
„P R I M A P O L”

lekki n ie a k u s ty c z n y , ró w n y  w  cen ie drew 
n ia n y m , s to so w a n y  do rozp ię to śc i 12 m 
W ła ść . p a t. S . ST O B IE C K I. W arszaw a, 
u l. H oża 19 m . 12, godz. 8 — 9^° 1 17 — 19. 

T el. 9-38-81.

Studnie artezyjskie i badania gruntu

J PRZEŹDZIECKI p r z e d s i ę b i o r s t w o  w i e r t n i c z e
W arszaw a, u l, Jan a K azim ierza 13 na W oli. T el. 650-24.

W iercen ie  s tu d n i, b a d a n ie  g ru n tu  — n a rz ę d z ia  w iertn icze .

BIURO HYDROLOGICZNO-INŻYNIERSKIE 
RYCHŁOWSKI i S-ka, Sp. z o. o.

Warszawa, ul. Krucza 24, teł.: 810-24 i 965-15.

Badania g run tu  pod budowle. Laboratoi'juni 
^runtoznawcze. Analizy gruntu  fizyko - me

chaniczne. Ekspertyzy.

Szkło

SZKŁO okienne maszynowe, szybowe prasowane
d o s ta rc z a ją

B E L G . S. A . P O  ŁUT). P O L S K IC H  11UT S Z K L A N Y C H  
H u ta  w  Z ąbkow icach , te l. 11 — szk ło  ok ienne 
H u ta  w  S zczakow ie te l. 16 — szk ło  p ra so w an e  

M A Ł O P O L S K IE  F A B R Y K I S Z K Ł A  Sp. z o. o.
H u la  w S zczakow ie te l. 16 — szk ło  ok ienne 

B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :
W arszaw a, Bracka 5, te ł.:  9.60-64; 9.57-38; 9.56-28.

SZKŁO BUDOWLANE 
T. I) E G E N S Z A J  N

Sp. V. o .  . . .

W arszaw a, Graniczna 1, te ł.: 5-39-59 i 2-09-65. 
P rzed staw icielstw o  hut: SZC ZA K O W A  I Z Ą BK O W IC E.

Wapno

WAPNO BUDOWLANE
P IE R W S Z O R Z Ę D N E J  JA K O Ś C I — C E N Y  K O N K U R E N C Y JN E

Zakłady Wapienne „WAPNORUD“ S. A.
W arszaw a, Trębacka 15, tel. 611-04.

Wyświetlanie rysunków

WYŚWIETLANIE PLANÓW, RYS. 
TECHN. I MAP ORAZ OPRAWA

„ K O P  J A”
W arszaw a, u l. N owogrodzka 17, m . 17 (parter), 

tel. 9.04-74

żaluzje

T A T JP T ?! ** W arszaw a, Zam enhofa 41, tel. 11-77-07.
wl . Z Jarnicki

W y tw ó rn ia  p a ten to w a li, k r a t  ża luzjow ych  Żelazn, do okien  i drzw i 
tn ie s /k . i sk lep , i ża luzji drew . le tn ich  i zim ow . .ś lu sarka  budow lana 

łą czn ie  z ro’b o ta in i z m e ta li p ó łsz lach e tn y ch .

P O W A Ż N A  F A B R Y K A  K A F L I  O D D A  Z A S T Ę P S T W O
odpowiedniej, dobrze wprowadzonej i z branżą obeznanej firm ie na terenach województw, warszawskiego, lubelskiego,

łódzkiego oraz kieleckiego.
W a r u n e k :  znajomość branży i gw arancja. Tylko poważne oferty  będą rozpatrywane, które uprasza się nadsyłać do 

Administracji „ P r z e g l ą d u  B u d  o w i a n e g o  “ pod znakiem , Bzn“.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane

H. Sosonko i W. Wojciechowski
I N Ż Y N I E R O W I E  Sp.  z o. o.

W A R S Z A W A
K R U C Z A  8,  T E L .  8 - 8 1 - 8  4,

B u d .  9 - 6 9 - 5 3 .



PRZEGLĄD BUDOWLANY
B U I L D I N G  R E V I E W  - R E V U E  DU B A T I M E N T  - B A U R U N D S C H A  U 
M I E S I Ę C Z N I K  P O Ś W I Ę C O N Y  S P R A W O M  B U D O W N I C T W A

ORGAN STOW. ZAW. PRZEMYSŁ. BUD. R. P. I DELEGACJI ST. Z. P. B. R. P.
K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :  H. M A R T E N S .  S.  P R O N A S Z K O ,  F. O P P M A N

R E D A K T O R :  I N Ź .  J. LUFT.  W Y D A W C A :  S T O W A R Z Y S Z E N I E  Z A W .  P R Z E M .  BUD.  R. P

Redakcfa i Admlnl«t rac|a:  Warszawa, Widok 22. Telefon Nr. 5.26-50 I 2.87-00. P. K. O. Nr. 19.410 
Prenumerata roczna zł. 30, I qeznle  z dodatkiem „ B I U L E T Y N  P R Z E T A R G O W Y "  zł. 48.
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NA II ZJAZD INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
Zeszyt niniejszy zgodnie z zapowiedzią poświęcamy z okazji II Zjazdu 

Inżynierów Budowlanych omówieniu betonu i żelbetu jako ważnej a za
razem nowoczesnej gałęzi techniki budowlanej, wymagającej współpracy 
twórczej inżyniera i dobrze zorganizowanego przemysłu.

Nasz stosunek współpracy ze Zjazdami Inżynierów Budowlanych ma 
już swoją tradycję. Na pierwszy organizacyjny Zjazd opracowaliśmy te
mat, omawiający rolę inżyniera w pracy wykonawstwa robót i udzieli
liśmy miejsca na inne referaty zjazdowe. Uznając wagę nowoczesnych ba
dań laboratoryjnych dla rozwoju techniki budowlanej, pomogliśmy w rea
lizacji jednej z uchwał Zjazdu Laboratorjów Budowlanych przez wydanie 
całości referatów i uchwał zjazdowych łącznie ze spisem laboratorjów budo
wlanych. Wydawnictwo to spełniało i spełnia swoje zadanie propagandy 
pracy placówek badawczych i stanowi pożądany łącznik między niemi 
a placówkami wykonawstwa robót.

Obecnie z satysfakcją dorzucamy swoją cegiełkę do pięknej i bogatej 
treści referatów Katowickiego Zjazdu.

Tym razem Zjazd ten zbiega się z momentem decyzji w sprawie sta
łej współpracy naszej ze Związkiem Inżynierów Budowlanych na tle na
szego wydawnictwa.

Stając w jednym szeregu ze 'Związkiem do współpracy pragniemy 
oświadczyć, iż n'e kierują nami w tym względzie żadne względy materjal- 
nej natury.

Reprezentując w budownictwie element, który wierzy jedynie w wy
niki konsekwentnej pracy i trwałego wysiłku, a odrzuca pusty frazes i li
czenie na pomoc przywileju, w powstałej niedawno organizacji inżynierów 
budowlanych obserwujemy te same zdrowe zasady i dążenia.

Mamy zatem nadzieję, iż wspólnym wysiłkiem wykonywać będziemy 
nasze zadanie prędzej, łatwiej i z większym pożytkiem dla techniki, orga
nizacji i gospodarki budowlanej.

Ze względu na trw ający w Warszawie strejk pracowników drukarskich zmu
szeni byliśmy znaczną część materjału redakcyjnego nią umieścić w  niniejszym, zeszy
cie. W szczególności nie mogliśmy wydrukować przygotowanego spisu wydawnictw z  za
kresu budownictwa, jak  również przeglądu większych budowli charakteru inżynieryj
nego za ostatnie dziesięciolecie. Przepraszam y również naszych czytelników za pobież
nie przeprowadzoną korektę i  inne błędy druku, wynikłe również z  tego samego po
wodu.



INŻ. BR. BUKOWSKI.

NOWE PRZEPISY ŻELBETOWE Z ZAKRESU WYKONAWSTWA 
W ZASTOSTOWANIU PRAKTYCZNEM-(PN/B-196)

Norma o wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych 
PN/B — 196 ma na celu umożliwić we wszystkich wy
padkach’ i w każdem miejscu kraju  wykonanie betonu w do
statecznej trwałości i wytrzymałości. Stąd pochodzą liczne 
o g r a n i c z e n i a ,  które są tem bardziej krępujące, im prymi
tywniejsze są metody fabrykacji i im bardziej wykonawca 
oszczędza sobie trud wniknięcia w jakość produkowanego 
przez siebie betonu. Z drugiej strony znajdujemy w normie 
cały szereg prostych i precezyjnych metod badania i kon
trolowania betonu. Im pełniej taka kontrola na budowie 
jest realizowana, tem większą swobodę postępowania wy
konawca otrzymuje. W tym  wypadku obowiązuje nie tyle 
litera normy, ile jej intencja, i niejedno posunięcie na bu
dowie uważać można za dopuszczalne, które nie odpowia
da !może literze normy, ale zgadza się z jej duchem.

W niniejszym artykule próbuję dać syntezę przewod
nich myśli normy i zakreślić przytem  granice naukowo do
puszczalnych przekroczeń.

Materjały składowe betonu.

Jako k r u s z y w o  norma dopuszcza żwir i piasek 
rzeczny, pospółkę rzeczną, żwir i piasek kopalniany, po- 
spółkę kopalnianą, tłuczeń kamienny, piasek sztuczny z ka
mienia i t. p. czyli kamień naturalny w najróżnorodniejszej 
postaci, a pozatem nawet kamień sztuczny. W szystkie te 
kruszywa mogą być używane w takim  stanie, w jakim  przy
chodzą na budowę, jeżeli nie są zanieczyszczone. Kruszywa 
brudne muszą być myte w każdym wypadku, kiedy są za
nieczyszczone domieszkami organicznemi (np. przez błoto, 
co się często zdarza przy zładowaniu kruszywa z wagonu 
lub wozu), gdyż takie domieszki nietylko obniżają w ytrzy
małość betonu, ale zagrażają jego trwałości; na określe
nie stopnia zanieczyszczenia organicznego norma podaje 
prostą metodę badania zapomocą rozczynu 3% z wodoro
tlenku sodowego. Mycie kruszywa koniecznem jest również 
wówczas, jeżeli kruszywo zanieczyszczone jest zbyt dużą 
domieszką py'.ów mineralnych. Dopuszczalna ilość tych 
pyłów jest w normie cyfrowo ograniczona, i dla jej stw ier
dzenia normy podają osobną i ścisłą metodę badania, za
pomocą wypłókiwania w znormalizowanem naczyniu. Ujem
ny wynik analizy kruszywa na pyły nie zmusza jednak je
szcze bezwzględnie do płókania kruszywa, a zmusza jedynie 
do specjalnej czujności. Jeżeli mianowicie przedwstępna
i bieżąca kontrola betonu wykazuje, że z kruszywa mimo 
nadm iaru pyłów może być otrzym any beton o w ytrzym a
łości odpowiadającej założeniem statycznym, wtenczas moż
n a  kruszywa oczywiście nie myć, ale wszędzie tam, gdzie 
brak kontroli wytrzymałość betonu, należy nadm iar pyłów 
bezwzględnie usunąć.

Kruszywo winno mieć następujące właściwości: a) po
siadać jaknajm niej próżni, b) umożliwić wykonanie cie
kłego betonu przy m ałej ilości wody, c) zapewnić łatw ą 
urabialność betonu. Postanowienia a) i b) należy rozumieć 
jako zalecenia, gdyż tak  nadm iar próżni jak  i nadm iar 
wody, oczywiście w rozumnych granicach, mogą być zre
kompensowane przez większą domieszkę cementu, to też 
norma nie przepisuje tu  żadnych granic cyfrowych. Po
stanowienie c) jest natom iast przepisem, gdyż stosowanie 
betonu nieurabialnego, t. j. takiego przy którym  woda wy
cieka z kruszywa, zabierając ze sobą cement, jest niebez

pieczne. Z takiej mieszaniny nie można bowiem wykonać 
dostatecznie jednolitego betonu, a ponadto beton ulega roz
mieszaniu przy nakładaniu do deskowania. Beton nieura- 
bialny ma zwykle za mało piasku i cementu.

Uziarnienie kruszywa ograniczone jest dwiema krzy- 
wemi, podanemi w normie. Nie są to krzywe Fullera i nie 
należy ich interpretować w ten sposób, że stosunek po
szczególnych frakcji ziarn musi odpowiadać krzywej ma
tematycznej, czyli krzywej ciągłej. Doświadczenia prof. Pa
szkowskiego’) wykazały, że: 1) krzywa Fullera nie jest 
krzywą najkorzystniejszą; 2 ) przy uziarnieniu wediug ła
manej krzywej, czyli przy braku ziarn o pewnej wielkości, 
można otrzymać bardzo dobrze urabialne betony o dużej gę
stości. Chodzi tylko o to, by łam ana krzywa m i e ś c i ł a  
się w podanych w normie krzywych granicznych. Te krzy
we graniczne należy uważać jedynie jako wskazówkę ułat
w iającą orjentowanie się w uziarnieniu, gdyż następny 
ustęp normy w istocie dopuszcza każde uziarnienie, wykra
czające z tych granic, byle beton posiadał żądaną urabial
ność i wytrzymałość. To ujęcie sprawy jest postępem w sto
sunku do przepisów, wskazujących w doktrynerski spo
sób, ,,obowiązujące" uziarnienie, często w praktyce nieosią
galne, lecz żąda od kierownika budowy gruntowniejszej 
znajomości technologji betonu. Ograniczanie maksymal
nej wielkości ziarn w zależności od wymiarów elementu 
żelbetowego tłómaczy się samo przez się i winno być bez
względnie przestrzegane. — Odnośnie ognioodporności kru
szywa w masie betonowej wiemy narazić tyle, że wapień 
nie jest gorszy, o ile nie lepszy od kamieni pochodzenia 
wulkanicznego.

Jako c e m e n t  dopuszczone są znormalizowane ce
menty portlandskie. Do cementów tych zaliczają się rów
nież t. zw. cementy wysokowartościowe. Cementem por- 
landskim nie jest natom iast cement glinowy, ponieważ po
siada odmienny skład chemiczny. W szystkie polskie cemen
ty  odpowiadają normom, niemniej różnice między poszcze
gólnymi cementami pod względem wytrzymałości są znacz
ne. Wszędzie tam , gdzie przepisana jest z góry wysoka 
wytrzymałość betonu, dobrze będzie zbadać uprzednio ce
m ent, może się bowiem okazać, że droższy cement kalku
luje się taniej, bo trzeba mniejszej ilości, by uzyskać po
żądaną wytrzymałość. Największa ostrożność wskazana jest 
przy zleżałych cementach. S tra ta  na wytrzymałości wsku
tek zleżenia, szczególnie przy nieodpowiedniem przechowy
waniu może być bardzo znaczna i dochodzić do 50% i wię
cej w ciągu kilku miesięcy. Również zmoczenie worków 
podczas transportu  jest niebezpiecznem. Szczególnie trze
ba być ostrożnym przy nabywaniu cementu u drugorzęd 
nych detałistów. Cement zleżały poznaje się po twardych 
grudach, ale naw et cement sypki może się czasem okazać 
zleżałym. Taki cement bardzo często nie odpowiada już 
normie. W wypadkach wątpliwych należy przeprowadzić 
albo urzędową analizę cementu, albo próby wytrzymałości 
na budowie. Jeżeli to jest niemożliwem, należy cement po
dejrzany bezwzględnie odrzucić. Nabywca cementu często 
skłonny je st zlekceważyć ubytek wytrzymałości, gdyż trud 
no go sprawdzić, jeżeli niema pod ręką prasy do badania 
betonu. Często jednak z u tra tą  wytrzymałości idzie w pa
rze znaczne zwolnienie tem pa twardnienia, a to może być

')  „Beton o przewidzianej wytrzymałości".



groźnem bezpośrednio również dla interesów nabywcy.
Każda w o d a  nadająca się do picia nadaje się i do 

betonu. Niebezpieczne są wody o zbyt dużej zawartości 
siarki i kwasu węglowego, co ma znaczenie przy palach
i fundam entach '"')• Domieszki te od pewnych granic po
cząwszy niebezpieczne są nie tylko dla wytrzymałości, ale
i dla trwałości betonu; same próby wytrzymałościowe ni
czego więc nie dowodzą i niezbędna jest analiza wody.

Fabrykacja betonu.

Najważniejszą cechą betonu w budownictwie nadziem- 
nem poza jego trwałością jest jego wytrzymałość. N a wy
trzymałość ma wpływ prócz jakości samego cementu 
w pierwszym rzędzie stosunek wagowy cementu do wody, 
nazwany spółczynnikiem cementowo - wodnym c/w. 
W drugim rzędzie przychodzi sposób mieszania betonu 
(maszynowe, czy ręczne) i sposób układania betonu (s ta 
rannie czy niestarannie). Dobieranie określonej wartości 
spółczynnika c/w  nie jest dowolne, gdyż spółczynnik ten 
stoi w nierozerwalnym związku z wymaganą konsystencją 
betonu, t. j. z jego fizycznemi właściwościami w stanie 
świeżym. Odróżniamy następujące klasy konsystencji: su- 
ehy-wilgotny - gęstoplastyczny — rzadkoplastyczny - gęsto- 
płynny - rzadkopłynny. Przynależność danej konsystencji 
do jednej z powyższych klas ustalam y zapomocą opadu 
stożka Abramsa w /g  przepisów normy, albo też na podsta
wie cech opisowych ;l) ; określanie konsystencji zapomocą 
procentu wody w betonie nie prowadź ido celu, gdyż kon
systencja, jak wiadomo, zależy nie tylko od ilości wody, ale
i od uziarnienia w b. znacznym stopniu. S u c h y  beton 
w budownictwie wchodzi w rachubę tylko jako beton wy
równawczy pod fundam entam i; jako m aterjał pomocniyczy 
w normie nie jest uwzględniony. W i l g o t n y  beton sto
sowany jest wtenczas, gdy beton ma być ubijany; ubijalny 
beton jest przez normę dopuszczony, pomimo to należy go 
stosować jedynie w fabrykach wyrobów betonowych; na 
budowie natom iast nawet najstaranniej ubijane betony są 
zanadto niejednolite, i dla tego winny być zawsze unikane. 
Najodpowiedniejsze są betony p l a s t y c z n e  i l a n e .  
P raktyka nasza grzeszy stale zbytniem rozwadnianiem be
tonu, a winni są robotnicy rozprowadzający beton w desko
waniu; robotnikom jest najwygodniej, gdy beton jest wod
nisty, bo wtenczas ich wysiłek sprowadza się do pożąda
nego przez nich minimum; to też oni głównie dom agają się 
jaknajbardziej wodnistego betonu. O trafności te j obserwa
cji można przekonać się łatwo na każdej budowie, i śmiem 
twierdzić, że wychowywanie robotników betonowych winno 
rozpocząć się właśnie od układaczy betonu. Konsystencja 
winna być dostatecznie gęsta; najodpowiedniejszemi konsy
stencjami są gęsto-plastyczna, rzadko-plastyczna i gęsto- 
płynna. Przy tych konsystencjach odpada spółczynnik ukła
dania, gdyż beton wskutek dostatecznej ciekłości sam się 
układa praktycznie jaknajgęściej. Wpływ spółczynnika mie
szania na wytrzymałość betonu przy starannem  mieszaniu 
ręczncm i dobrem mieszaniu maszynowem różni się w g ra
nicach ok. 10% na korzyść mieszania maszynowego. Jako 
główny i dominujący spółczynnik pozostaje wobec tego 
spółczynnik c/w. Jeżeli jest dana ilość cementu, kruszywo
o określonem uziarnieniu i stopień ciekłości (konsystencja) 
wtenczas dana jest automatycznie i ilość wody potrzebna

") por. autora „Fundamenty betonowe w gruntach ba
gnistych" — „Cement11 1933 str. 60.

n) Bardzo dobry opis tych cech znajdujemy w pracy 
dr. inż. B. Hupczyca „Kontrola betonu na budowie" str.
12 — 15.

dla uzyskania te j konsystencji, a  temsamem stosunek c/w, 
bo każde kruszywo wymaga dla danej konsystencji okre
ślonej ilości wody zależnej od składu uziarn ien iaJ). Przy 
zadanej wytrzymałości należy więc przed rozpoczęciem bu
dowy zbadać cement, uziarnienie kruszywa, najodpowied
niejszy stosunek żwiru do piasku oraz ilość wody, która 
przy zadanej konsystencji jest potrzebna, i na te j podsta
wie określić konieczną ilość cementu. Jeżeli stosu
nek piasku do żwiru odmierzany jest zapomocą 
skrzyń pomiarowych, a ilość cementu zapomocą 
worków, wystarczy przy niezmienności uziarnienia kru
szywa i niezmienności stosunku „cement: piasek: kruszy
wo", baczyć na to by 1 ) cechy opisowe konsystencji, przy
jętej jako najodpowiedniejszej, były zawsze tesame, 2 ) czas 
mieszania betonu był dostatecznie długi i zawsze jednako
wy. Przy zachowaniu tego prostego minimum ostrożności 
wytrzymałość betonu zmieniać się będzie w niedużych 
tylko granicach. Wyrobienie zrozumienia u majstrów' be
tonowych tych właśnie zasad winno być najgłówniejszą 
troską kierownictwa budowy. — Jeżeli grubsze kruszywo w 
trakcie budowy zamienione być musi na bardziej miałkie, 
wtenczas przy niezmienionej konsystencji takie kruszywo 
w ym aga więcej wody, a zatem i więcej cementu. Betony 
konstrukcyjne z samego piasku są w myśl normy właściwie 
niedopuszczalne, gdyż piasek dla uzyskania pewnej płyn
ności betonu w ym aga bardzo dużo wody, a  zatem i dużą 
ilość cementu, wynoszącą przy konstrukcjach żelbetowych 
rzadko mniej niż 400 kg /m s; norma zaleca tymczasem, by 
ilość cementu nie przekraczała 400 k g /m 3, ale czyni to ze 
względu na s k u r c z  betonu. Jeżeli ta  obaw-a odpada, iłość 
400 kg  może być przekroczona i beton z piasku stosowany, 
gdyż wytrzymałość betonu praktycznie nie jest zależna od 
piasku jako m aterjału. Norma postanawia pozatem, że ilość 
cementu w konstrukcjach żelbetowych nie winna spaść poni
żej 270 kg /m 3 gotowego betonu, a  to ze względu na ochro
nę żelaza od rdzy; jest to przepis, którego należy się zaw
sze trzym ać, nie wyłączając nawet fundamentów o słabem 
uzbrojeniu.

Określanie wytrzymałości betonu.

W przepisach normowych znajdujemy 3 sposoby oce
niania miarodajnej wytrzymałości betonu, stopniowane 
według nakładu pracy, k tórą wykonawca włada w analizę 
betonu:

1 ) jeżeli wykonawca ogranicza się tylko do pilnowania 
ilości cementu, a  pozatem prób nie wykonywa, wtenczas 
wolno mu przyjąć wytrzymałości podane w normie B — 
195 w postaci dopuszczalnych naprężeń, uzależnionych jd 
ilości cementu 400 wzgl. 300 kg/m3; norma ta  zakłada, że 
beton przy 400 kg  cementu na 1 m:' gotowego betonu bę
dzie miał minimalną wytrzymałość walcową R» =  j40 
kg/cm", oczywiście pod warunkiem że sam cement będzie 
niezleżały;

2 ) jeżeli wykonawca kontroluje stale ilość cementu
i ilość wody (razem z wilgocią w kruszywie), a pozatem 
prób nie wykonywa, wolno mu zależnie od ilości wody przy
jąć różne wytrzymałości nawet przy te j samej ilości ce
m entu w /g  wzoru R=» =  20 +  80 c/w ; np. przy stosunku 
300 kg  cementu i 200 litrów wody wolno przyjąć R=» =  
140 kg/cm 2, przy 300 kg cementu i 150 litrach wody już

1) Bliższą analizę bardzo prostych i przejrzystych 
związków, które zachodzą między konsystencją i spółcz. 
c/w  znajdzie czytelnik w podstawowych pracach prof. P a
szkowskiego „Beton o przewidzianej wytrzymałości" (1934)
i „Sposób doświadcz.-obliczeniowy dozowania betonów i za
praw cementowych" (1935).



R» =  180 kg/cm* i t. d. Jeżeli wykonawca ponadto uwzględ
ni wytrzymałość normową samego cementu, wtenczas wol
no mu wyjść poza ramy normy i obliczyć wytrzymałość 
walcową np. w /g  wzoru Bolomeya, podanego w pracach 
prof. Paszkowskiego3), wszystko oczywiście również pod 
warunkiem, że cement będzie niezleżały;

3) jeżeli wykonwca w przedwstępnej próbie zanalizu
je kruszywo, cement i t. d. zapomocą metod podanych w 
normie i na podstawie analizy z a p r o j e k t u j e * )  be
ton o przewidzianej wytrzymałości R-s, lub jeżeli wykonaw
ca stwierdza zapomocą przedwstępnych prób wytrzymałość 
betonu o przyjętym z góry (bez analizy) składzie kruszy
wa, pilnuje niezmienności konsystencji, a ponadto wykony
wa i bada ciała próbne nie rzadziej niż po 3 szt. na 200 m3 
betonu, wtenczas wolno mu przyjąć projektowaną wytrzy
małość jako miarodajną i dopuszczalne naprężenia obliczyć 
zapomocą spólczynników podanych w normie B — 195.

Widzimy więc, że między zalecanemi przez normy me
todami nie zachodzi żadna sprzeczność, a że każda bardziej 
złożona metoda daje wykonawcy nietylko większą swobo
dę w ocenie betonu, ale również umożliwia ekonomiczniej- 
sze szafowanie cementem.

Wytrzymałość betonu sprawdza się zapomocą Walców
0  8 wzgl. 0  16 wzgl. 0  19,6 cm. Jako miarodajną wytrzy
małość według normy należy uważać wytrzymałości walców
0  16 cm i 0  19,6 cm, przechowywanych w wilgotnem 
powietrzu (czyli pod wilgotnemi szmatami). Równocześnie 
norma zaleca wykonać bieżącą kontrolę betonu zapomcą 
walców 0  8 cm, przy założeniu, że wyniki wytrzymałościo
we walców 0  8 należy zmniejszyć o 15%, by otrzymać 
wytrzymałość miarodajną. Pozatem norma dopuszcza 
sprawdzenie wytrzymałości betonu za pomocą belek prób
nych o kształcie określonym w normie.

Sprawdzania wytrzymałości zapomocą b e l e k  jest 
najmniej dokładną formę określenia wytrzymałości betonu, 
gdyż wytrzymałości tej nie stwierdza się bezpośrednio, a 
oblicza się. Ponieważ wzory obliczeniowe oparte są na wzo
rach stosowanych w żelbecie, rachunek jest tylko o tyle do
kładny, o ile wzory żelbetowe odpowiadają rzeczywisto
ści. Zgodność wytrzymałości rzeczywistej i rachunkowaj 
waha się w bardzo dużych granicach ,a mianowicie rachun
kowa wytrzymałość jest większa o 33 — 100% i więcej 
od wytrzymałości rzeczywistej. Z tego względu przepisy 
każą redukować otrzymane wyniki o 259?, co jak widzimy 
może być niedostatecznem. Dla elementów zginanych spo
sób ustalenia wytrzymałości zapomocą belek próbnych bę
dzie raczej zbliżeniem do rzeczywistości, dla elementów ści-* 
skanych (słupów) wyniki próby belkowej mogą jednak dafii 
wyniki zbyt optymistyczne, co przy niskich wytrzymało 
ściach! może być niebezpiecznem. Belki próbne są drogie,- 
kłopotliwe i nie nadają się do częstej kontroli betonu, choć
by ze względu na kłopotliwość samej próby zginania. Sto
sować się będzie je wszędzie tam, gdzie niema w pobliżu 
pras do badania betonu.

W a l c e  0  19,6 cmprzeznaczone są do budowli wyko
nywanych przy użyciu grubego tłucznia (np. zapory) 
W a 1 c e 0  16 cm przeznaczone są do normalnych budowli; 
do bieżącej kontroli na budowie walce te jednak nie nadają 
się, gdyż są zbyt duże i ciężkie, za dużo zajmują miejsca i

“) p. cytowane prace prof. Paszkowskiego.
“) osobiście proponowałbym zastosować wzór Bolomeya

R  «i
w postaci R2» =  (c/w — 0,5), przyczem Ru — wy-

O
trzymałość zaprawy normowej (1:3) po 28 dniach.

wymagają silnych pras, co nie zachęca do częstych prób. 
Tymczasem tylko częste próby wytrzymałości mogą dać na
leżyty obraz wytrzymałości produkowanego betonu. Próby 
sporadyczne nie mają żadnej wartości, gdyż nietrudno jest 
natrafić nr. zarób, należycie niewymieszany, lub o przypad
kowym nadmiarze wody, dający przy próbie ujemnie wyni
ki. W budowie wszystkie betony, gorsze i lepsze ze sobą się 
mieszają w deskowaniu i wyrównują w pewnym stopniu swe 
właściwości. To też jedna ujemna lub jedna dodatnia próba 
niczego nie dowodzą. Chcąc mieć należyty obraz efektu fa
brykacji betonu n a l e ż y  w y k o n a ć  w a l c e  p r ó b 
n e  c o d z i e ń  i t o  m o ż l i w i e  c o  n a j m n i e j  
z 2 — 3 r ó ż n y c h  z a r o b ó  w. Taką racjonalną 
kontrolę umożliwiają właśnie zalecane przez normę walce
0  8 cm. Równomierność rezu lta tćstw ierd zon ych  zapo
mocą walców 0  8 cm, wcale nie jest gor sza niż przy wal
cach 0  16 cm. Walce 0  8 zajmują nie-Jużo miejsca i wy
magają lekkich i niedrogich pras'), tak że kontrola może 
być przeprowadzona wprost na budowie. Wprowadzenie 
tego typu walców do budownictwa żelbetowego oznacza 
bardzo poważny krok naprzód w rozwoju żelbetownictwa 
wogóle, gdyż dopiero one umożliwiają racjonalną i rzeczy
wiście skuteczną kontrolę procesu fabrykacji betonu. To 
ułatwienie kontroli betonu ma również duże znaczenie wy
chowawcze, gdyż tylko za pomocą kontroli, przeprowa
dzanej dosyć często i szybko"), można pouczać robotni
ków i personel nadzorujący należycie, bo poglądowo. Je
stem pewien, że szczęśliwy pomysł oparcia bieżącej kon
troli betonu na budowie na małych walcach 0  8 cm już 
w niedługim czasie da bardzo pomyślne rezultaty o szer
szeni znaczeniu.

Walce bada się przy użyciu podkładek z płyt dykto- 
wych, odpada wiec wyrównanie powierzchni zapomocą oszli
fowania, które na budowie bezpośrednio, lub przy maso
wej fabrykacji ciał próbnych wogóle, nie byłoby do prze
prowadzenia. Te podkładki tak doskonale wyrównują nie
równości powierzchni, że wpływ tych nierówności nie daje 
się wogóle odczuwać, naturalnie, o ile one nie przekraczają 
rozumnych granic (np. 1 — 2 mm).

Wykonanie konstrukcji żelbetowych.

W części odnoszącej się do wykonywania robót żelbe
towych norma nie wykracza poza granice dotychczasowych 
przepisów i zwyczajów. Dokładnie sprecyzowane są termi
ny rozdeskowar.ia. Wszędzie tam, gdzie niema uzasadnio
nych podstaw do ich skrócenia, należy się tych terminów 
trzymać jako przepisu. Ponieważ norma jednak daje moż
ność sprawdzenia twardnienia betonu zapomocą zbadania 
wytrzymałości prób betonowych, terminy te przez su
miennego kierownika budowy mogą być skrócone. Należy 
w tym celu wykonać podczas każdego dnia betonowania 
dostateczną ilość (np. 6) walców próbnych i walce te usta
wić po wyjęciu z form na budowie w tem miejscu, z któ
rego beton był wzięty, tak by podlegały oddziaływaniu wil
goci, temperatury i t. d. w tym samym stopniu, co kon
strukcja żelbetowa. Jeżeli w krótszym niż przepisanym 
terminie walce wykazują wytrzymałość równą conajmnie.,
2 krotnym przyjętym w obliczeniu maksymalnym napręże
niom (wytrzymałość walców 0  8 cm należy w myśl nom y  
zredukować o 15% ), wtenczas można rozdeskować wcze-

7) prasy takie wyrabia firma Jenike w Warszawie.
“) metodę szybkiego sprawdzania betonu na długo 

przed 28. dniem podałem w „Przeglądzie Budowlanym" 
1934 zesz. 4 str. 91.



śniej. Taka kontrola tw ardnienia betonu może okazać się 
szczególnie pożyteczna przy chłodach lub przymrozkach. Co 
do betonowania przy mrozach norma daje takie wskazówki, 
które umożliwiają w niedrogi sposób kontynuowanie be
tonowania aż do tem peratury — 4". Stosowanie się do tych 
wskazówek nie jest ani szczególnie drogie, ani też nie 
wymaga nadzwyczajnych urządzeń, i dziwić się należy, 
czemu przemysł budowlany tak  rzadko, albo niechętnie je 
sobie przyswaja.

Normy badania.

Dla zrealizowania przepisów i zaleceń normy, na koń
cu podane są typowe sposoby badania kruszywa pod wzglę
dem uziarnienia i zanieczyszczeń, a betonu pod względsm 
ciekłości i wytrzymałości. Sposoby te  zostały już 
wyżej omówione. Narzędzia potrzebne do tych badań są 
również znormalizowane i mogą być ryczałtem  zakupione 
w specjalnych firmach, ewent. za pośrednictwem Związku

Polskich Fabryk Cementu — W arszawa, ul. Czackiego 1.
Norm a B — 196 m a wszelkie zalety prostoty i jasno

ści. Nie kropuje ona, jak widzieliśmy, wykonawcy pod 
względem doboru środków dla zrealizowania solidnej bu
dowy, przeciwnie, zostawia mu bardzo wielką swobodę. To 
też należy tylko życzyć, by świat budowlany jaknajszybciej 
przyswoił sobie nietylko słowne wytyczne normy, ale je
szcze bardziej jej duch i intencje. Początek winni tu  zrobić 
kierownicy budowy, gdyż właśnie ich podejście do norm 
je st często bezduszne i przez to odstrasza wykonawców od 
systematycznej kontroli betonu, tembardziej ze biurokra
tyczne traktow anie ten kontroli przez nadzór może dla wy
konawcy stać się pasmem udręczeń. Pełne zrealizowanie 
postanowień i możliwości normy na budowach będzie miało 
doniosłe skutki, bo pozwoli na obniżenie przesadnych spół- 
czynników bezpieczeństwa w betonie, a zatem przyczyni 
się do potanienia konstrukcji żelbetowych i dalszego roz
woju tej dziedziny budownictwa.

INŻ. I. LUFT.

NORMA POMIARU I OBLICZANIA ILOŚCI ROBÓT 
BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH W PORÓWNANIU 

Z DOTYCHCZAS STOSOWANEMI WARUNKAMI
Jako dopełnienie normy B — 196 dotyczącej wykona

nia robót betonowych i żelbetowych została opracowana 
przez Komisję Cementu, Betonu i Żelbetu P. K. N. pod 
przewodnictwem prof. W. Paszkowskiego z udziałem przed
stawicieli zainteresowanych M inisterstw  i Stow. Zaw. 
Przem. Bud. norma B — 198 obejmująca pomiar i oblicza
nie ilości tych robót. Celem te j normy jest wprowadzenie 
racjonalnego systemu a przedewszystkiem tak  ze wszech 
m iar pożądanego ujednostajnienia w zasadach ustalających 
Stosunek handlowy pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą 
tych robót.

Analiza dotychczasowego stanu rzeczy wykazała, że ist
niejące warunki odbioru i pomiaru z zakresu betonu i żelbetu 
były potraktowane bardzo pobieżnie, nie obejmowały wszy
stkich a przynajmniej większości kwestji spotykanych w;, 
praktyce, a ponadto nie były zawsze jednoznaczne. Nasku- 
tek tego stosunki między stronam i umownemi nastręcza
ły wiele okazji do sprzecznych interpretacji, a niejedno
krotnie były powodem zupełnie niespodziewanych decyzyj 
ze s tra tą  lub nieobliczalnem ryzykiem dla jednej ze stron.

Twórcy zatem normy B — 198 postawili sobie za ?.a- 
danie w sposób objektywny wprowadzić ład w tę dziedzi
nę.

Celem dalszych rozważań jest wyjaśnienie niektórych 
określeń i rozstrzygnięć wprowadzanych w nowej normie
i porównanie jej z niektórymi przepisami stosowanymi 
przez instytucje zleceniodawcze przed jej opracowaniem.

Całość normy analogicznie do poprzednio ogłoszonych 
norm dla robót murowych i tynkarskich składa się z roz
działów: o robotach objętych kosztorysem, o obliczaniu ilo
ści betonu, deskowania, rusztowania i uzbrojenia, o tole
rancjach. Niespotykany gdzieindziej jest rozdział dotyczą
cy obrachunku w razie nienależytego wykonania.

Koboty objęte kosztorysem.

Dział ten nazywany czasem „świadczenia uboczne” 
obejmuje te wszystkie świadczenia, które automatycznie 
wchodzą w zaki'es obowiązków wykonawcy bez oddzielnej 
zapłaty, a zatem które nie muszą być objęte oddzielnemi 
pozycjami kosztorysowemu

Tą pozycją norma objęła tylko te świadczenia, które 
stanowią niewielki ułamek zasadniczych robót i nie dadzą 
się ująć w odzielną pozycję kosztorysową.

Pomijamy stereotypowe pozycje jak: fachowy nadzór, 
wytyczenie robót, dostarczenie potrzebnych narzędzi i m a
szyn, dozór m aterjałów , polewanie betonu i t. p.

Zatrzym am y się nad punktem, który w praktyce da
je  powody do sporów t. j. sprawy wyrównania powierzch
ni betonu. W tym  względzie norm a żąda wyrównania po
wierzchni betonu, jeżeli po zdjęciu deskowanita okażą się 
widoczne wkładki i puste gniazda. Oddzielnej natom iast 
opłacie podlega wyprawianie i zacieranie powierzchni be
tonu. Kładzie to kres nietechnicznym wymaganiom w za
kresie t. zw. ładnego wyglądu betonu, k tóre zmuszało wy- 

lir konawców do stosowania środków wpływających ujemnie 
' Ina jakość betonu: powiększenie ilości piasku i wody.

Obliczanie ilości robót.

Norm a przewiduje zasadniczo tylko jeden sposób opła
cania robót betonowych i żelbetowych: oddzielnie za be
ton, deskowanie z rusztowaniem i zbrojenie. Stw arza to 
jasność stosunku umownego, upraszcza znacznie później
sze rozrachunki i wyklucza nieporozumienia w razie zmia
ny projektu. Wprowadzenie tej zasady powinno usunąć 
mętną formę stylizowania kosztorysów, które często gwoli 
powiększenia ilości stron i pozycji rozbijają całość kon
strukcji na poszczególne elementy (słupy, belki, płyty
i t. p.) podane w rozmaitych jednostkach (m. b., n f, sztu
k i), a natom iast z łącznem ujęciem betonu, deskowania
i zbrojenia.

a) obliczanie ilości betonu.

Przyjęto tu  zasadę obmiaru w m" rzeczywiście wyko
nanej objętości. Pozostaje to w pewnej sprzeczności z prak
tycznie, w wielu wypadkach stosowanym obmiarem ro
bót z wielokrotnem liczeniem objętości betonu w czę
ściach nawzajem się przenikających. Punkt ten specjalnie 

był dyskutowany, gdyż metoda uwzględniania części prze
cinających się ma za sobą szereg przekonywujących a r 
gumentów. Poza uproszczeniem samego obliczania ilości, 
powiększenie ilości opłacanego betonu w miejscach prze



nikania ma swe uzasadnienie w utrudnieniach w  betono
waniu, zbrojeniu a przedewszystkiem deskowaniu jakie po
ciągają za sobą te  miejsca wzajemnego przecięcia czę
ści konstrukcyjnych. Opłacanie zatem  powiększonej iloś-:i 
betonu byłoby w tym  wypadku takim  samym ekwiwalen
tem, jak niepotrącanie powierzchni otworów z murów, ty n 
ków, malowania i t. p. Zwyciężyła jednak zasada zupełnie 
ścisłego obliczania ilości betonu.

Konsekwentnie jednak ustalpno, iż części betonu osa
dzone w murze winny być liczone lub wrazie liczenia ich 
łącznie z murami musi być dopłacona różnica ceny między 
betonem i murem.

Ponadto ustalono te  maksymalne otwory i wnęki, Jctó- 
rych się z betonu nie potrąca. Przy tej okazji musiano wy
raźnie zaznaczyć, że się objętości zbrojenia również nie od
licza, co njestety nietylko było stosowane ale nawet było 
zawarte w niektórych przepisach powodując zupełnie nie
potrzebne komplikowanie rachunków.

b) obliczanie ilości deskowania i rusztowania.
Zasadą przyjętą w normie je st oddzielne obliczania 

deskowania według rzeczywistej powierzchni odeskowanej
i podtrzymującego je rusztowania w m:i przestrzeni, zaję
tej przez rusztowanie. Jedynie przy wysokości 4 m. ru 
sztowanie może być ujęte łącznie z deskowaniem w jed
nej pozycji. W ten sposób godzono tu  dwie tendencje: j a 
sności opisu w kosztorysie i możliwego uproszczenia roz
rachunku. Dla normalnych, najczęściej w budownictwie 
spotykanych wypadków, przy wysokości rusztowania nie- 
przekraczających 4 m. w ystarczy podać w kosztorysie ty l
ko powierzchnię deskowania. Jednakże dla większej wyso
kości rusztowania zalecono ujęcie tych obu świadczeń w 
oddzielne pozycje kosztorysowe.

Praktyka bowiem wykazuje, iż wobec niemożności za 
znajomienia się z projektem  przed opracowaniem oferty 
przetargowej, przedsiębiorca zgoła nieoczekiwanie w tra k 
cie budowy dowiaduje się o konieczności wykonania n ie
przewidzianego a kosztownego świadczenia w  postaci b a r 
dzo wysokich rusztowań. Norm a zmusza tem  samem do 
ujawnienia wysokości potrzebnych rusztowań podpierają
cych.

N a podkreślenie specjalne zasługuje definicja zasto
sowana w normie na tem at tego, co obejmuje cena desko
wania.

Definicję tę  powtarzamy tu dosłownie:
„Cena deskowania obejmuje dostarczenie i wypoży

czenie wszystkich potrzebnych materjałów, ich ustawienie, 
złączenie oraz rozbiórkę po stwardnieniu betonu. A za

tem przedsiębiorca może użyć deskowania wielokrotnie
i wykonywać deskowanie z m aterjału  używanego bez wpły
wu na zapłatę".

Ważnem jest tu  stwierdzenie niejednokrotnie,chw iej
nej interpretacji do kogo należy m aterjał zużyty do de
skowań i rusztowań i kto nim m a prawo dysponować. 
Zdarzały się bowiem wypadki, iż organy kontrolne z tek
stu kosztorysu, iż przedsiębiorca dostarcza rusztowanie
i deskowanie, wyciągały wniosek, iż m aterjał użyty na. 
ten cel staje się tem samem własnością zleceniodawcy 
jako opłacony według ceny danej pozycji kosztorysowej.

Norma dla jasności używa określenia, iż m aterjał do 
deskowań i rusztowań jest przez przedsiębiorcę do roboty 
tylko w y p o ż y l c z o n y  i w  jego jedynie dyspo
zycji leży, ile razy go użyje i czy zastosuje m aterja ł no
wy czy używany.

c) obliczanie ilości uzbrojenia.

W tej dziedzinie należało rozstrzygnąć, co wchodzi 
w obliczenie wagi uzbrojenia, a co przedsiębiorca winien

przewidzieć w swej kalkulacji jako ilość uzbrojenia nieopła- 
canego.

Ustalono tu  słuszną zasadę, iż wszystko, co powinno 
być pokazane w prawidłowo opracowanych rysunkach 
szczegółowych uzbrojenia, podlega obliczeniu ilościowemu, 
a  więc uzbrojenie główne, dodatkowe i strzemiona, wraz 
z hakam i i odgięciami, zakłady oraz podkładki żelazne. 
Natom iast d ru t do w iązania wkładek i umocowania do de
skowania oraz odpadków nie liczy się.

W te j dziedzinie najwięcej spotykało się niejasności
i niedomówień w warunkach umownych. Istniały nawet 
takie przepisy, które kalkulatorom dawały do rozwiąza
nia dość trudne zagadki. Spotykano n. p. przepis, że strze
mion, haków, wkładek rozdzielczych i t. p. nie liczy si;\ 
W innym wypadku warunek brzmiał w ten sposób, iż że
lazo oblicza się tylko według powierzchni zawartej 
w przekroju momentu dodatniego lub w środku słupa i we
dług teoretycznej długości elementu konstrukcyjnego. Za
równo w jednym jak  i w drugim  wypadku kalkulator mu
siał się posługiwać bardzo przybyliżonymi współczynni
kam i i z konieczności uwzględniać dość duży procent do
datkowy obejmujący możliwą wysokość omyłki.

Tolerancje.
W dziale tym  poraź pierwszy u nas ściśle określono 

w ahania jakie są dopuszczalne w wymiarach i położeniu 
poszczególnych elementów. W jednych wypadkach, gdy 
chodziło o wym iary, tolerancje zostały podane w bez
względnej cyfrze dopuszczalnej różnicy wymiarów, gdy 
zaś chodziło o położenie, dopuszczalne odchylenie określo
no procentowo z równoczesnem podaniem górnej grani
cy w wypadku poziomu podłóg, stropów i dachów.

Przewidziano również ewentualność przekroczenia to 
lerancji wymiarów in plus i in minus. W pierwszym wy
padku nadm iar objętości nie jest opłacany, a w drugim 
brak jest podwójnie potrącany do granic określonych do
puszczalnymi naprężeniami lub wynikami próbnych obcią
żeń.

Obrachunek w razie nienależytego wykonania.
Je st to rozdział niespotykany w normach dla innych 

grup robót, gdzie przyjmowano, iż w razie nienależytego 
wykonania robota winna być naprawiona. W śród dysku
tujących na ten tem at była poważnie reprezentowana opin- 
ja, iż również dla robót betonowych należy przyjąć tę 
samą zasadę, z tego względu, że norma winna przewidy
wać jakościowo dobre i normalne wykonanie i unikać prze
pisów o charakterze sankcji karnych. Zwyciężył jednak 
pogląd, iż właśnie roboty betonowe i żelbetowe są tym  
wyjątkiem , gdzie właśnie niewystarczająca wytrzymałość 
betonu (często stwierdzana dopiero po wykonaniu kon
strukcji) lub niedostateczne zbrojenie nie da się naprawić 
bez zburzenia całości konstrukcji i z tego względu nale
ży przewidzieć życiowe wyjście dla tych wypadków.

Norma przewiduje dla wypadku niedostatecznej wy
trzym ałości betonu pewną jakgdyby bezkarną tolerancje 
w wysokości 20%, a ponadto do 35% potrącanie nadwyż
ki procentu z ceny betonu. Poza tą  granicą miarodajnem 
jest obciążenie próbne. Podobny przepis obowiązuje rów
nież w wypadku niedostatecznego uzbrojenia.

Norma została już uchwalona przez P. K. N. i wy
dana drukiem i może być podstawą stosunków umownych. 
Powitać tę normę należy jako nowy etap uporządkowania 
stosunków umownych przy uwzględnieniu słuszności i po
trzeb obu stron.

Życzyć zatem należy, by te  normy znalazły jak  najszer
sze zastosowanie, zastępując dotychczas stosowane a za
sadniczo technicznie i życiowo gorzej sformułowane prze
pisy.
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POLSKIE SZUTRÓWKI CEMENTOWE
Szutrówki cementowe, nawierzchnia typu przejściowe

go między nawierzchniami tłuczniowemi, a właściwemi 
betonowemi, są bardzo popularnym typem drogi na za
chodzie Europy, we F rancji i w Niemczech. Polskich szu- 
trówek cementowych wykonano dotychczas niezbyt wiele,
— jednak osiągnięte doświadczenia i poczynione obserwa
cje wydają się godne omówienia, tembardziej, że były po
czynione i zebrane w sposób systematyczny.

Prawie wszystkie, znajdujące się obecnie w Polsce, 
odcinki szutrówek cementowych wykonano metodą ^san
dwich”, t. j. na dolną lekko uwałowaną w arstw ę tłucz
nia polewano zaprawę cementową 1 : 3, na nią układa
no drugą warstwę tłucznia, k tórą wałowano aż do ukazania 
się na powierzchni zaprawy cementowej. Bliżej sposób ten 
podano w „Wiadomościach Drogowych” 1935 str. 305 p. t. 
„Wytyczne dla budowy makadamów cementowych”. O ile 
który z opisanych niżej odcinków był wykonany inaczej, 
będzie to zaznaczone.

go tłucznia, wypełniona w równym poziomie przez zaprawę. 
Przy brzegach drogi, gdzie ruch jest niniejszy, kamienie są 
jeszcze pokryte zapraw ą (rys. 2).

1. Odcinek świerklawiec — żyslinek, pow. Tarnowskie 
Góry.

Jadąc z Tarnowskich Gór przez Nakło natrafiam y od
cinek szutrówki cementowej Świerklawiec — Żyglinek dłu
gości ogólnej 8 km. Odcinek ten został wykonany w trzech 
partjach przez trzy niezależne firmy. Da nam to sposob
ność porównania rozmaitych sposobów wykonania i ich 
wpływu na trwałość nawierzchni.

Szerokość jezdni wynosi 5 m, grubość szutrówki 10 cm, 
po dobrem odwodnieniu, odcinek leży w większej części w 
łesie wysokopiennym.

a) Szutrówkę na pierwszej p a rtji długości 2 km (km
0,0 — 2,0) wykonano metodą „sandwich ulepszony”, jesie- 
nią 1933 r. Na starej drodze, odpowiednio wyrównanej, uło
żono zaprawę cementową 1 : 4, a na to tłuczeń, który lek
ko zawalowano, aż do ukazania się na powierzchni zapra
wy. W miejscach, gdzie mimo dłuższego wałowania za
prawa występowała z trudnością, zalano nawierzchnię od 
góry zaprawą 1 : 2. Ogółem zużyto na 1 n r  nawierzchni 
22,7 kg cementu. Stan jej jest bardzo dobry (rys. 1). Po 
starciu cienkiej w arstwy zaprawy, kryjącej tłuczeń g ran i
towy klesowski, ukazuje się równomierna mozajka górne-

Rys. 1 .

R ys. 2.

Na silnym zakręcie, w km. 0,2 do 0,3 drogę zbudowano 
z nachyleniem poprzecznem na całej szerokości. Droga w 
tem miejscu została znacznie poszerzona w r. 1929. Ponie
waż jednak teren zapadł się po wewnętrznej stronie na ok. 
30 cm, częściowo z powodu słabego gruntu, a także wskutek 
tego, że cały ruch odbywa się po stronie wewnętrznej zakrę
tu, szutrówka popękała. Rysy zalano wobec tego kom- 
drobitem, a nawierzchnia znajduje się mimo deformacyj w 
nienagannym stanie. Podobno zapadanie się jeszcze dotąd 
nie ustało. Z powodu niewykonania szczelin dylatacyjnych 
nawierzchnia popękała poprzecznie w nieregularnych odstę
pach od 8 — 10 m, lecz pęknięcia zostały tak  starannie za
lane komdi'obitem i następnie zajeżdżone, iż są dla oka tru d 
no dostrzegalne. Również komdrobitem naprawiono uster
ki, powstałe z wykruszenia niektórych słabych ziarn tłucz
nia. Obecny stan nawierzchni wykazuje, że:

1) sposób jej wykonania był należyty i staranny,
2) droga może służyć jeszcze co najmniej 4 łata do 

czasu potrzeby pokrycia jej pokrowcem bitu micz- 
nym.

Jako jedyną wadę wykonania należy wymienić brak szcze
lin dylatacyjnych, gdyż późniejsze zalewanie naturalnych 
pęknięć jest technicznie gorsze i droższe od wykonania 
szczelin zawczasu. Ponadto nierugalnie przebiegające natu
ralne pęknięcia są nieestetyczne.

Nasilenie ruchu na tej p a rtji odcinku drogi Świerkla
wiec — Żyglinek w /g  obliczeń z r. 1934 wynosi: konny 306 
tonn i samochodowy 159 tonn.

b) Dalsza p a r tja  tego odcinka o długości ok. 3 km. 
(km. 2,00 — 4,20 i 4,64 — 5,4) o tym  samym profilu po
przecznym, grubości w arstw y i natężeniu ruchu została 
wykonana również jesienią 1933 r. Na 1 n r  zużyto cementu
27 kg. Groga przegieba w % w lesie, pozatem w terenie 
otwartym. Z powodu użycia zbyt ciężkiego walca widoczne 
są na dużej przestrzeni fale. Brak szczelin dylatacyjnych 
spowodował pęknięcia jak  w p artji pierwszej. Zalano je 
asfaltem  lecz nie wszystkie. Położenie szczelin ma charak
te r  bardziej prostolinijny, niż na odcinku poprzednim, od



stęp również 8 do 20 m. W skutek ruchu została na całej 
szerokości drogi s ta rta  zaprawa, kryjąca tłuczeń gran ito 
wy, a nawet wyjeżdżona na kilka mm poniżej płaszczyzny 
tłucznia. Stąd też tłuczeń ten wytwarza widoczną dla oka 
mozajkę (rys. 3).

i

Rys. Ą.

poprzednio częściach nie zaobserwowano. Opaski przy bo
kach szutrówki są przewżanie pozapadane, lecz mimo to 
krawędź szutrówki nie została nadwyrężona (ryc. 5).

Rys. J.

Przy brzegach widać ślady usuwania nadm iaru za
prawy przy pomocy szczotek. Pobocza drogi nie są nale
życie zabrukowane, przedewszystkiem rząd kamieni przy 
szutrówce, tworzący opaskę, nie został osadzony na fun
damencie z chudego betonu lub żwiru. Kamienie te poza- 
padaly się, narażając krawędź szutrówki na zniszczenie. 
Na szczęście dotychczas krawędź wytrzymuje nacisk Kół 
pojazdów.

Wnioski na tej p a rtji odcinka są następujące:
1) użyto do roboty zbyt ciężkiego walca,
2) zapraw a cementowa była mniej wytrzymała niż w 

sąsiedniej partji.
3) należy na przyszłość zakładać odrazu szczeliny dy

latacyjne,
4) nawierzchnia po 3 — 4 latach od wykonania bę

dzie wymagać pokrycia pokrowcem bitumicznym,
5) opaski wym agają wymiany lub naprawy.
c) Trzecią i ostatnią część odcinka Świerklawiec — 

Żyglinek — Miotek o długości 3 km. (km. 5,40 — 6,30 i 9,00 
•—■ 11,00) wykonano również jesienią 1933 r. Grubość n a
wierzchni wynosi 10 cm. Pierwsza połowa, do połączenia 
się z drogą Tarnowskie Góry — Lubliniec, posiada tę sa
mą charakterystykę, co część opisana poprzednio pod b) 
i te same wnioski dotyczące wykonania. Odmiennie jednak 
wygląda druga połowa (2,1 km) od połączenia z wyżej wy
mienioną drogą w kierunku północnym. Ruch na tej czę
ści drogi jest bardzo intensywny, bowiem wozi się po niej 
furmankam i węgiel do północnych okolic woj. Śląskiego. 
Dzienny ruch wynosi ok. 800 tonn. Furm anki jadą g ru 
pami, tak, że koła wozów tra fia ją  w tę samą koleinę. Pył 
węglowy z wozów tworzy na drodze błoto, które trudno 
wysycha, gdyż droga leży w wysokopiennym lesie.

Z powodu lichego tymczasowego przejazdu i braku 
dróg objazdowych, ruch rozpoczął się już w 7-mym dniu 
pomimo oporu straży i robotników. Podczas budowy rów
nież przepuszczano wozy z m aterjałam i do budowy. Z po
wodu niewykonania dylatacyj droga popękała co 8 do 18 
m. (rys. 4), w jednem zaś miejscu wytworzyła się szcze
lina podłużna pośrodku drogi o dług. ok. 40 m. z powodu 
podmoknięcia podłoża. Pęknięcia są częściowo zaasfaltow a
ne. Zapraw a między tłuczniem jest wyjeżdżona na głębo
kości kilku mm, zaś co kilka metrów spotyka się wgłębie
nia po wypadnięciu mniejszych ziaren, czego na opisanych

Rys. 5.

Nawierzchnia wymaga starannego utrzym ania, gdyż 
mimo ciągłego czyszczenia przez dróżnika jest stałe zanie- 
czyszcana sypiącym się z wozów miałem węglowym. Na
leży również zwrócić uwagę na konieczność naprawy opa
sek i zalania szczelin, zaś w jesieni 1936, a najpóźniej 
wiosną 1937 po naprawieniu dziur nieodzowne jest przykry
cie jej pokrowcem asfaltowym.

Należy jednak stwierdzić, że niepomyślny stan odcin
ka spowodowało zbyt szybkie oddanie go do ruchu, zbyt 
silne obciążenie go ciężkim ruchem konnym i jednostronny 
ruch obciążonych wozów z południa na północ.

2. Odcinek Pszczyna — Jankowice (1.8 km).

Leży on na początku drogi Pszczyna — Rieruń, tuż za 
miastem Pszczyna. Wykonano go jesienią 1933 r. i wio
sną 1934 systemem gospodarczym. Szerokość nawierzchni 
wynosi 5 m, zapraw a cementowa 1 : 3 do 1 : 4 zaś do 
zalewania od góry 1 : 1 do 1 : 1,5. Odcinek wykonano w 
kilkunastu odmianach, co zapisano szczegółowo w czasie 
budowy. Zasadniczo postępowano w ten sposób, że na s ta 
re podłoże o grubości w arstw y ok. 20 cm. rozsypywano sta 
ry  tłuczeń bazaltowy o grub. 5 cm, na to wilgotną zapra
wę cementową o grub. 2 cm., co później wałowano walcem 
motorowym. Następnie nasypano na to ponownie 3 cm. za
prawy, narzucano 8 cm. tłucznia granitowego, zalano wo
dą i zawałowano. Widoczne na powierzchni szczeliny zale
wano rzadką zaprawą cementową, którą równano sierotka



mi, lub zgrzebłem gumowem, zacierano na gładko. W innem 
miejscu nawierzchni nie zalewano cementem, lecz gorącym 
asfaltem, który po przesypaniu grysikiem zawałowano w al
cem ręcznym. Część drogi wykonano na suchej zaprawie. 
Na pewnej długości dano do w nętrza nawierzchni mniej 
zaprawy (25 kg. na 1 mr), tak, że po zawałowaniu tłuczeń 
wystawał z zaprawy ok. 5 mm, aby lepiej na nim trzym ał 
się pokrowiec z meksytonu. Lecz ten się wykruszył, a po
mimo to tłuczeń trzym a się doskonale i nigdzie jego ziarna 
nie w ylatują. Cement użyto tro jak i: norm alny portlandski, 
wysokowartościowy i glinowy „A lca-Elektro”. Ten ostatni 
dal wynik całkowicie ujemny, gdyż zapraw a po roku wy
kruszyła się prawie w całości. W części odcinka wykonano 
co 15 — 20 m. szczeliny dylatacyjne z potrójnej papy. 
Odcinek ten ma mniej pęknięć. Natom iast tam, gdzie szcze
lin nie dano, droga popękała silniej w odstępach 8 —  20 
m. Rysy zaasfaltowano starannie. Podłoże zostało odwod
nione drenowaniem, po bokach założono starannie krawę
żniki, a  szczeliny między niemi, a jezdnią zalano asfaltem. 
Na pewnym odcinku zam iast krawężników ubito pasy 
z tłucznia. Ruch przeważnie konny wynosi około 400 tonn 
na dobę. W kilku miejscach zauważono falowanie nawierz
chni z powodu użycia do wałowania zbyt ciężkiego walca 
(11 tonn ).

Stan nawierzchni jest bardzo dobry z wyjątkiem  dwuch 
kilkunastometrowych części z cementu Alca. Tam gdzie za
lano tłuczeń od góry, droga ma wygląd betonowej, gdyż 
zaprawa pokrywa dokładnie cały tłuczeń. Gdzie tłucznia nie 
zalano, pokazuje on mozajkę, a ziarna trzym ają się sil
nie u dołu i nie widać nigdzie wykruszeń. N a odcinku, gdzie 
zastosowano cement wysokowartościowy o większym prze
miale (15 do 2 0 '/ droższy), zapraw a wykazuje mniejszą 
wytrzymałość i ogólny stan nawierzchni jest trochę gorszy.

Ostateczne wnioski będzie można wyciągnąć po dłuż- 
szem trw aniu odcinka, lecz już dziś należy stwierdzić, że 
przetrw a on dobrze jeszcze najmniej 5 lat, a części, zala
ne zaprawą u góry, jeszcze dłużej.

Przeciętny koszt 1 n r  szutrówki wynosi 7 zł., ilość ce
mentu 30 kg/m", a przy górnem zalaniu 35 kg/m ", 1 m 1 
piasku kosztował na budowie 5 zł.

3. Odcinki na drodze Rzuchów — Wodzisław, pow. Rybnik.

Leżą one w części przemysłowej powiatu obok kopalni 
„Anna”, gdzie odbywa się silny ruch furm anek z węglem
o natężeniu do 700 tonn na dobę. P rzy kopalni w Pszowie 
na odcinku o spadzie 4% ruch wynosi ok. 800 tonn na do
lę . Z tego powodu grubość szutrówki dano tu  13 cm, pod
czas gdy inne części, podobnie jak  odcinki w pow. Tarnow
skim i Pszczyńskim, m ają wszędzie grubość 10 cm. Na 
wszystkich kawałkach tego odcinka, mających razem dłu
gość ok. 4,8 km., użyto tłucznia granitowego, zaprawę da
no w części wilgotną, w części suchą, zalewając ją  potem 
wodą. Ten drugi sposób dał wyniki nieco lepsze, choć mo
że decydowały tu  inne okoliczności. Szczelin na długości 
3800 m. nie założono, lecz powstałe rysy starannie zalewa
no asfaltem. Na odcinku dług. 1000 m. wykonano szutrów- 
kę na mokro, dając przytem co 10 m. szczeliny dylatacyjne, 
założone papą i zalane następnie zgóry asfaltem . N a żad
nym z podanych odcinków niema zniszczonych krawędzi. 
Chociaż droga leży w spadku (częściowo), nie zauważono 
kruszenia się nawierzchni na brzegu.

Do wałowania używano walca o ciężarze 11 tonn. F a 
le zauważono tylko na odcinku wykonanym na mokro. Ruch 
kołowy otwarto wszędzie po 14 dniach.

Ulice we Lwowie *).

Pierwsza nawierzchnia z szutrówki cementowej we 
Lwowie została wykonana w sierpinu 1934 r. na nowej dra
dze dojazdowej do nowego toru wyścigowego, a zaczynają
cej się przy byłych Państw . Zakładach Obróbki Drzewa 
za rogatką S tryjską. Wykonano tam  1461 n r  szutrówki w 
sposób następujący: na teren rodzimy nasypano 15 cm. 
piasku, który zawałowano do grubości 10 cm.; na to uło
żono podkład z grubego kamienia skolskiego, wyrównując 
go u góry tłuczniem skolskim o łącznej grubości 25 cm. 
N a to przyszła dopiero właściwa szutrówka. Składa się 
ona z podwójnej w arstw y twardego tłucznia bazaltowego 
i granitowego po 7,5 cm. grubości, przedzielonej zaprawą 
cementową o grubości 6 cm. Te trzy  w arstw y po uwało
waniu dały razem 15 cm.

Przed narzuceniem zaprawy dolna w arstw a tłucznia 
była lekko uwałowana. Zaprawa była sucha, o zawartości 
350 —  360 kg. cementu na 1 m* zaprawy co dawało 22 kg. 
cementu na 1 n r  jezdni. Przy wałowaniu górnej w arstwy 
tłucznia polewano ją  silnie wodą, aż do chwili wystąpienia 
zaprawy na powierzchnię drogi. Ilość tłucznia do szutrówki 
na 1 n r  nawierzchni wynosiła:

tłucznia bazaltowego grub. 4 cm. 151 kg.
'> tt tt ^ tt 81 kg. 

grysu granitowego do zaklinowania i wy
pełnienia 31 kg.

Chociaż droga przy kolaudacji wyglądała dobrze, trze
ba ją  było już po 4 tygodniach ruchu naprawiać, zwłaszcza 
po bokach. Zalewanie zgóry zaprawą cementową miejsc, 
gdzie podczas wałowania dolna zapraw a nie wystąpiła na 
powierzchnię okazało się bezkuteczne i miejsca te nie wy
trzym ały ruchu. Obceny stan nie jest zadawalający.

Znacznie lepsze wyniki uzyskano ze szutrówkami we 
Lwowie na terenie podmiejskiego osiedla „żelazna W oda”, 
gdzie we wrześniu i paźdz. 1934 wykonano około 4900 n r  
tych dróg w 4-ch ulicach, w tem jedna główna, a 3 bocz
ne mieszkaniowe. Wykonano je  podobnie jak  na drodze do 
pola wyścigowego, lecz zapraw a była mokra (około 28 kg. 
cementu na 1 n r ) .

Wynik okazał się znacznie lep?zy i nawierzchnie te 
dotychczas nie w ym agają żadnych napraw. P rzy  tej spo
sobności wykonano tam  na próbę odcinek przy użyciu ty l
ko tłucznia skolskiego o wytrzymałości około 1300 kg/cm 2, 
lecz nawierzchnia ta  została dość prędko pokryta wybo
jami, z czego wynika, że do szutrówek nadaje się wyłącznie 
tłuczeń twardy. Dziennie walec pracował 6 godzin, gdyż 
w ciągu 2 godzin przygotowywano codziennie miejsce do 
jego pracy. W ciągu tych 6 godzin uwałowywał on ok. 
150 n f  nawierzchni z twardego tłucznia i około 180 n r  
z tłucznia skolskiego.

5. Odcinek pod W arszawą.

Krótki odcinek próbny szutrówki cementowej wyko
nano jesienią 1933 r. na powiatowej drodze okólnej koło 
Kawęczyna na km. 2,00 o długości 150 m. Szerokość jezdni 
wynosi 4,00 m. Drogę wykonano systemem gospodarczym, 
metodą „sandwich”. N a oczyszczonej stare j drodze tłucz
niowej rozsypano dolną warstwę z g ran itu  polnego usu
wając ręcznie kamienie zwietrzałe. Po narzuceniu wilgot
nej zapraw y dano n a  górną warstwę 'tłuczeń bazaltowy.

Do zaprawy użyto piasek i podżwirek wiślany do g ru 

*) Dane nadesłane przez inżyniera L. Ciechanowicza 
ze Lwowa.



bo.ści ziarn 5 mm. Po mniej więcej roku utworzyły się w 
kilku miejscach w szutrówce wybojej prze wypadnięcie zia
ren tłucznia tak, że obecnie stan  jej nie przedstawia się 
najlepiej. Żadnych robót konserwacyjnych jednak się nie 
przeprowadza, lecz prawdopodobnie zastosuje się w r. 1936 
przykrycie szutrówki pokrowcem bitumicznym.

Wnioski końcowe.

Doświadczenia, uzyskane z nawierzchniami z szutrów
ki cementowej, jak też wiadomości zaw arte w prasie za
granicznej i literaturze technicznej, dają  się streścić na
stępująco.

Szutrówka cementowa jest dziś najtańszą nawierz
chnią ulepszoną dla istniejących dróg- dla ruchu średniego.

Przy należytem wykonaniu może ona wytrzymać bez szkody 
ruch 500 — 800 tonn na dobę przy ruchu mieszanym, a na
wet do 1200 tonn na dobę przy ruchu wyłącznie samocho
dowym przez okres 7 — 9 *), a po zużyciu służyć może ja 
ko podłoże pod pokrowiec bitumiczny, który należy nakła
dać w miarę niszczenia szutrówki. Szutrówki, wykonywane 
wyłącznie z m aterjałów  krajowych, proste w robocie, nie 
wymagające specjanie wyszkolonych robotników, ani skom
plikowanych maszyn za wyjątkiem lekkiego 7 — 8 tonno- 
wego wralca, betoniarki i ewentualnie rozdzielacza b. pro
stej konstrukcji, nadają się w polskich warunkach szcze
gólniej w okolicach posiadających niedaleko tw ardy tłuczeń.

*) W /g  zdania inżynierów-drogowców ze Śląska.

INŻ. WŁADYSŁAW FIN

ROBOTY BETONOWE PRZY BUDOWIE PRZEGRODY 
NA RZECE SOLE W PORĄBCE

Budowana obecnie przegroda na rzece Sole w Porąb
ce jest pierwszą takiego rodzaju budową w Polsce. Wytwo
rzy ona zbiornik w postaci wielkiego jeziora o przestrzeni 
•'!80 ha. Długość tego jeziora wynosić będzie 7,7 km. a n a j
większa szerokość 800 m. — Zbiornik ten, o pojemności 
•'!2.000.000 m3 będzie zasilany przez liczne potoki górskie, 
doprowadzające bardzo szybko, dzięki nieprzepuszczalnej 
powierzchni dorzecza, do łożyska Soły wielkie masy wody 
po dłuższych intensywnych deszczach, które są w tej oko
licy najobfitsze w Polsce i wynoszą przeciętnie 1127 m /m  
rocznie. —- Ogromne te masy wody, wpadające prawie jed
nocześnie do Soły ze wszystkich potoków, nie mogąc po
mieścić się w korycie rzeki, zalewają urodzajne pola, łąki, 
niszczą ważne arte rje  komunikacyjne i grozić mogą nawet 
Krakowowi. Minimalny przepływ rzeki Soły wynosi 1,74 
m3 na sekundę, a maksymalny, notowany w roku 1903, wy
nosił 1238 m:'/sek. Według obliczeń Państwowego Insty tu tu  
Hydrograficznego katastrofalna woda Soły wynosić może 
1720 mR/sek.

Jasnem jest przeto, jakie nieobliczalne szkody mogą 
wyrządzić takie masy wody i ujecie ich zapomocą prze
grody w zbiorniku, pozwalającym zredukować przepływ 
rzeki poniżej przegrody do 375 m3/sek., a podwyższyć mi
nimalny odpływ do 6 nv!/sek., co wpłynie na poprawę że
glugi w górnej części W isły przez doprowadzenie w such
szych okresach roku większej ilości wody, stało się sprawą 
pierwszorzędnej wagi. Oprócz tych zadań podstawowych 
zbiornik w Porąbce da możność wyprodukowania i dostar
czenia taniej energji elektrycznej dla uprzemysłowionej 
południowo-zachodniej dzielnicy Polski, dzięki dużej mocy 
turbin  (20000 KW) oraz zdolności akumulacyjnej zbiornika.

P rojekt zbiornika wodnego na rzece Sole powstał już 
w r. 1910. Roboty przy budowie zbiornika rozpoczęto w r. 
1914, lecz na czas wojny światowej przerwano je i wzno
wiono w roku 1919-tym. Roboty rozwijały się w tempie do
syć powolnem, gdyż wobec zmienionych warunków gospo
darczych, dokonywano rewizji pierwotnego projektu. W o- 
kresie do 1930 r. wykonano sztolnie obiegowe i dwa skrzy-

Fot. 1. Ogólny widok budowy z prawego brzegu rzeki Soły.



Fot. 2. Ogólny widok budowy z lewego brzegu rzek: Soły.

dla muru przegrody o pojemności betonu 15200 nr. Budowę 
samej zapory rozpoczęto dopiero w roku 1934. Budowa po
stępuje w bardzo szybkim tempie przy zastosowaniu n a j
nowocześniejszych sposobów mechanizacji pracy i ma być 
ukończona do jesieni 1936 r.

Przegroda konstruowana je st jako ciężki m ur z be
tonu plastycznego. Ilość betonu potrzebnego dla wykona
nia całej przegrody, w raz z przyczółkami wynosi ponad
100.000 m3. M ur ten  dla zapobieżenia spękaniom od skur
czu betonu i wahań tem peratury w różnych porach roku 
podzielono na 16 oddzielnych bloków, uszczelnionych po
między sobą przy pomocy blachy miedzianej i masy asfa l
towej. Płaszczyzny stykających się bloków smarowane są 
dwukrotnie w arstw ą gudronu, dla zapobieżenia ich związa
niu. Każdy blok betonuje się oddzielnie po upływie 5 — 6 
dni od ukończenia betonowania odpowiedniej stykającej się 
w arstw y sąsiedniego bloku. Szerokość bloków wynosi od 
11 do 15 m. przyczem cała przegroda, długość której wy
nosi 960 m, dzieli się na 3 zasadnicze odcinki:

1) odcinek o normalnym przekroju m uru (8 bloków)
2) odcinek przelewowy o długości 67,90 m. składający 

się z 5 otworów o szerokości 11,18 m. każdy i wy
sokości w arstw y przelewającej się wody 4 m. (5 
bloków). Każdy otwór zamykany będzie zasuwą 
specjalnej konstrukcji, urucham ianą mechanicznie 
i ręcznie.

3) Odcinek turbinowy z otworami dla 3-ch turbin (3 
bloki).

Wysokość m uru przegrody ponad korytem rzeki Soły 
wynosi 22 m. maksymalna zaś wysokość od najniższego 
punktu fundowania dochodzi do 38 m. Średnia szerokość 
w dolnej części dochodzi do 28 m. w górnej zaś, ukształ
towanej jako droga, stanowi 8,40 m. (rys. Nr. 1).

Beton muru przegrody.

Ze strony odwodnej mur przegrody wykonywany je st 
z betonu wodoszczelnego o zawartości 300 kg. cementu na 
1 m* gotowego betonu. S trona odpowietrzna je st wyłożona 
licówką z piaskowca miejscowego o grubości 40 — 60 cm. 
dla ochrony przed wpływami atmosferycznemi. Reszta kor-

Rys. 1 . Normalny przekrój przegrody.

pusu przegrody wykonywana jest z betonu o zawartości 180 
kg. na 1 nr1 betonu.

Żądania, które się dobremu betonowi przy budowie 
przegród stawia, są następujące:

1) Odpowiednia wytrzymałość na ściskanie i rozcią
ganie.

2) Jaknajściślejsza wodoszczelność,

3) Należyta odporność na zamrażanie,

4) Odporność na wpływy chemiczne,

5) Nieznaczny skurcz betonu,

6) Nieduże wydzielanie ciepła podczas wiązania.

Przy zastosowaniu normalnego cementu portlandskiego,

ZASYPKA 
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odpowiadającego ogólnym warunkom określonym w Pol
skich normach P. N. B. — 201, winny być osiągnięte na
stępujące wytrzymałości kostek próbnych po 28 dniach od 
daty ich pobrania:

1) Przy betonie P. (180 kg. cementu na 1 m3 got. be
tonu) wytrzym. 120 kg /cnr.

2) Przy betonie P. 300 (300 kg. cementu na 1 m:l gol. 
betonu) wytrzym. 230 kg/cnr.

Wszystkie powyższe warunki są w tym większym 
stopniu osiągalne, im gęstszą jest masa betonowa i im 
mniej próżni ona w sobie zawiera. W arunki 5 i 6 uzależ
nione są od gatunku cementu. Ustalenie najwłaściwszych re
lacji pomiędzy kruszywem, cementem i wodą zaczynową 
oraz ustalenie uziarnienia samego kruszywa w celu otrzy
mania jaknajlepszego pod względem gęstości i minimalnej 
porowatości betonu, było zadaniem bardzo ważnem i od- 
powiedzialnem. Po dłuższych badaniach, opartych na prób
nych przesiewach żwirów, znajdujących się w dolinie rze
ki Soły, powyżej przegrody, jak  i na przestudjowaniu da
nych o wykonanych w ostatnich czasach przegrodach, Kie
rownictwo Budowy ustaliło najodpowiedniejszą pożądaną 
krzywą przesiewu dla żwiru i piasku wskazaną poniżej na 
rysunkach Nr. 2 i 3 z maksymalną granicą średnicy zia
ren 80 m/m.

Dopuszczalna toleracja w wysokości 10% odnosi się 
do przebiegu krzywych między punktami stałemi, za które 
uważa się według krzywej rys. 3 licząc według wartości 
procentowych przesiewu:

0,2 m /m  (otwory sita kwadratowe) 6Ve
8 „ ,, „ okrągłe 40%

-0  >> n ,, 84%
80 „ „ „ „ 100%

Zgodnie z powyższemi krzywemi przesiewu ustalono 
ostatecznie uziarnienie kruszywa, składające się z 4-ch skła
dowych, a mianowicie:

ziarna od 0 do 1,5 mm w ilości 22%
„ „ 1,5 „ 8 „ „ „ 18%'
,, „ 8 „ 30 „ „ „ 44%

„ 30 „ 80 „ „ „ 16%

Na przestrzeganie dokładności dozowania przez wzgląd 
na jednolitość betonu zwrócona została specjalna uwaga 
nadzoru technicznego. Podczas przygotowywania betonu po
bierane są próbki i sprawdzane dla zbadania faktycznego 
uziarnienia zapomocą przesiewu w Laboratorjum  Kierowni
ctwa Budowy.

Również często pobierane były próbki betonu w for
mach stożkowych i cylindrowych dla badania ciekłości i wy
trzymałości betonów. Dopiero po osiągnięciu pewnej rów
nomierności w fabrykacji betonów ilość pobieranych pró
bek się zmniejsza.

Przygotowanie kruszywa i betonu.

Jako m aterjał do wyrobu kruszywa do betonu służy po- 
spółka pobierana ze żwirowisk leżących w dolinie rzeki So
ły powyżej przegrody w odległości od 1000 do 3000 m. od 
miejsca budowy. Przeprowadzono badania nad składem 
granulometrycznym tej pospółki, które wykazały następują
ce uziarnienie tego m aterjału :

0 od 0 do 2 m /m — 10%
0 „ 2 „ 4 „ — 8%
0 „ 4 „ 8 „ — 9%
0 „ 8 „ 30 „ — 19%
0 „ 30 „ 80 „ — 34%
0 ponad 80 „ — 20%

Razem 100%

Wobec różnicy, zachodzącej między uziarnieniem po
spółki pobieranej ze żwirowisk a uziarnieniem żądanem, za
szła potrzeba sztucznego wykonania oddzielnych składników 
kruszywa o brakującem uziarnieniu zapomocą kruszenia 
i mielenia takich składników, których w pospólce jest za- 
dużo. W tym celu wybudowana została fabryka (rys. 4) 
dla wytworzenia kruszywa i betonu, składająca się z szere-

Rys. 2. Krzyw a przesie- Rys. Krzyw a •przesie
wu piasku. wu kruszywa.

(pełna linja: żądana krzyw a  — linja kreskowa: krzywa  
przesiewu pospółki ze żwirowisk).

W szczególności granice wahań dla krzywej przesiewu 
piasku (rys. 2) u sta la ją  się:

0  0,2 mm. 15%
od 21,6 do 26,4%
„ 36,0 „ 44,0%
„ 49,5 „ 60,5%
„ 63,0 „ 67,0%

100'A
Dla reszty kruszywa granice ••'aha" usta la ją  się wed

ług krzywej (ry£. 3 -
im. 40Ł/r
„ od 57 do 67%

80%
„ od 90 do 98%

100%

0  0,5
0  1,0
0  2,0
0  4,0
0  8,0

0  8,0
0  15,0
0  30,0
0  60,0
0  80,0 Fot. Widok fabryk’, kruszywa i betonu.



Rys. U. Szem at fabryki betonu.

gu maszyn dla sortowania, plókania, łam ania, kruszenia 
i mielenia szutrowiska, przenośników taśmowych i elewa
torów dla przenoszenia i podawania m aterjału , zasieków 
(silosów) dla zbierania posegregowanych według średnic 
składników kruszywa, automatycznych aparatów  do dozo
wania kruszywa i cementu, oraz betoniarek do mieszania 
betonu.

Pospółkę przywożoną pociągami ze żwirowiska way- 
puje się wprost z wagonetek do specjalnego wsypu (1). 
Pod pudłem wsypu tego znajduje się przyrząd do poda
wania m aterjału  (2) urządzony w ten sposób, że w prze
ciągu godziny może przyjąć ze wsypu do 40 m: pospólki 
i załadować je na gumową taśmę transpo rte ra  (3). Ta
śma ta  podaje załadowaną pospółkę do pierwszego sita cy
lindrycznego (4), w którym odsiewa się cały m aterjał od
0 do 80 mm. poczem wsypuje się na gumową taśmę następ
nego transporte ra (5). Z iarna o średnicy powyżej 80 mm., 
pozostałe po pierwszym przesiewie, tra f ia ją  przez rynnę 
do pierwszego łamacza szczękowego (6), w którym zostają 
zgniecione na m aterjał o uziarnieniu od 0 — 80 mm. i w tym 
stanie dostają się również na te drugą taśm ę transporte
ra. Cały więc m aterjał, pozbawiony kamyków o średnicy 
powyżej 80 mm. dostarcza się zapomocą tego transportera
1 odpowiedniej rynny do płóczki (8).

Zadaniem tej płóczki jest oddzielenie od pospólki za
wartego w niej m aterjału  gliniastego. W przymocowanym 
do wylotu płóczki sicie stożkowym (9), n a tra fia  wysypu
jąca się, pozbawiona już części gliniastych, pospólka na 
strumień wody pod ciśnieniem 3 —  4 atm., który prze- 
płókuje przez to sito piasek o uziarnieniu od 0 do 8 m /m  
i spływa razem z nim do specjalnej maszyny (10), która 
wygarnia z wody ten piasek i oddzielnym pionowym elewa
torem czerpakowym (11) dostarcza go do zasieku (silosu)

Nr. 1, przeznaczonego na piasek od 0 do 8 mm. Kruszywo
o średnicy ponad 8 mm., które nie przeszło przez sito stoż
kowe płóczki, skierowane zostaje rynną do dużego pionowe
go elewatora czerpakowego, dostarczającego je do sorto- 
wnika cylindrycznego (12) umieszczonego bezpośrednio nad 
silosami. Zapomocą tego sita, kruszywo sortuje się na ziar
na od 8 do 30 mm. i od 30 do 80 mm., które spadają do 
odnośnych silosów Nr. IV i V. Tak przygotowane kruszy
wo posiada nadm ierną ilość m aterjału  od 30 do 80 mm. i nie 
posiada jeszcze oddzielnie odsegregowanych składników od
0 do 1,5 mm. i od 1,5 do 8 mm. Zachodzi więc potrzeba 
przerobienia zbytecznej części ziaren od 30 do 80 mm. na 
kruszywo o uziarnieniu od 0 do 30. W tym celu ziarna te 
zsypuje się, zapomocą oddzielnych rynien, ze silosu Nr. V 
do drugiego łamacza szczękowego (13) i trzech młynów 
cylindrowych (14, 15, 16), w których rozdrabia się na ziar
na od 0 do 30 mm. Łamacz i młyny ustawione są w jed
nym rzędzie tak, że wypadający z nich rozmielony m ater
jał tra f ia  na taśmę gumową trzeciego transportera , który 
podaje go do oddzielnego trzeciego elewatora czerpakowe
go (17), podnoszącego m aterjał ten do sita wibracyjnego
(18) zapomocą którego jest on rozdzielany na drobny ma
te rja ł o uziarnieniu od 0 do 1,5 mm. i na ziarna od 1,5 
do 8 mm. i zsypywany do silosów Nr. II i III. Ponieważ 
operacja ta  może dać zbyt dużo m aterjału  o uziarnieniu od 
8 do 30 mm. i niewystarczającą ilość m aterjału  drobnego 
od 0 do 8 mm., przeto istnieje możliwość dalszego uzupeł
nienia tego braku zapomocą przesypania m aterjału  z silo
su Nr. 4, zawierającego kruszywo o uziarnieniu od 8 do 
30 mm, do młynów walcowych (15 i 16) i dalszego prze
mielenia ich na drobniejsze części. W ten sposób urządzenia 
powyższe umożliwiają przygotowanie potrzebnych ilości k ru
szywa o żądanem uziarnieniu. Gdyby zaszła potrzeba zmia-



r.y stosunku ilości kruszywa o rożnem uziarnieniu, można 
zawsze stosunek ten zmienić przez odpowiednie regulowa
nie i ustawianie maszyn.

Pod silosami, umieszczonemi jeden obok drugiego, u sta 
wione są dwa rzędy specjalnych aparatów  do dozowania
(19). A paraty  te uruchamiane są mechanicznie przez ma
szynistę, regulującego pracę betoniarek i automatycznie od
m ierzają odpowiednią ilość kruszywa, przyjm ując je z si
losów i wysypując na gumowe taśm y 2-ch specjalnych tra n 
sporterów, które odprowadzają m aterja ł ten do 2-ch beto
niarek (20) o pojemności 750 litrów każda. Woda dozu
je  się również automatycznie przez zbiorniki ustawione nad 
betoniarkami.

Cement do betonu przechowuje się w specjalnym m a
gazynie, mieszczącym przeszło 500 tonn cementu. Z ma
gazynu cement przewozi się i wsypuje do specjalnego silo
su cementowego Nr. V I skąd tra f ia  na wagę automatyczną, 
rejestru jącą każde dozowanie i przez wagę zsypuje się do 
odnośnej betoniarki.

Wydajność opisanej powyżej fabryki betonu wynosi 
:!0 m3 ubitego betonu na godzinę czyli 720 m3 na dobę.

Dostawa betonu.

Beton z betoniarek należy przewieźć i uplasować w od
powiednich miejscach przegrody. W tym  celu zainstalowa
no wzdłuż osi przegrody kolejkę linową. Liny tej kolejki
o długości około 280 m. zawieszone są na 2-ch wieżach w y
konanych z konstrukcji żelaznej i zaopatrzonych w prze
ciwwagi. Obydwie wieże zmontowane są na kolach i mogą 
być w miarę potrzeby przesuwane w kierunku prostopad
łym do liny nośnej kolejki w granicach do 25 m.

Fot. U. Wieża maszynowa kolejki linowej.

Ruchome obciążenie liny nośnej składa się z wagi wózka 
3100 kg. oraz wagi kubła z betonem około 8000 kg. czyli

razem 11100 kg. Beton z betoniarek wysypuje się do spec
jalnych kubłów o pojemności około 3 m“, luźno stojących 
na wózkach i dowożonych po szynach na blok Nr. 15 prze
grody, dobetonowanej do rzędnej 306 czyli do tej samej 
rzędnej, na której ułożone są tory do betoniarek. Blok ten 
będzie służył jako miejsce do podawania betonu na cały 
czas budowy i będzie zabetonowany w ostatniej kolei po 
ukończeniu betonowania całej przegrody. Podnośnik kolej
ki linowej chwyta kubeł z betonem, przewozi go na miejsce 
uplasowania betonu, podnosząc go lub opuszczając w mia
rę pótrzeby. Kubeł opróżnia się zapomocą otwierającego się 
dna i w raca na oczekujący go wózek, przestawiony w mię
dzyczasie na drugi tor, którym odjeżdża po beton do be
toniarek. Cały ten kurs wraz z opróżnieniem kubła powi
nien najwyżej trw ać do 5 minut, czyli w przeciągu godzi
ny przewozi się 12 kubłów 't. j. 36 m’1 betonu. Wydajność 
kolejki linowej je s t przeto nieco większą ■ od wydajności 
fabryki betonu. Dla przenoszenia betonu w kierunku po
przecznym przegrody poza granicę przesuwu kolejki lino
wej służy przenośny transporte r z taśm ą gumową — po
dającą beton w kierunku poziomym na 15 m. i pionowym 
na 5 m.

W szystkie powyższe urządzenia mechaniczne służące 
dla w ytw arzania kruszywa, oraz mieszania i transportow a
nia betonu urucham iane są zapomocą 22-ch silników elek
trycznych o rozmaitej mocy, w ogólnej sumie wynoszącej 
420 KM. Silniki te  jak  również i szereg innych obsługują
cych inne urządzenia mechaniczne (kompresory, pompy, 
windy, oraz urządzenia oświetleniowe dtrzym ują prąd 
zmienny 220 —  380 Y. od elektrowni, o ogólnej mocy 
960 K. V. A., specjalnie wybudowanej dla celów budowy 
przegrody ’).

Betonowanie.

Podlegające zabetonowaniu powierzchnie skalne i już 
stężonych betonów powinny być dokładnie oczyszczone 
i przemyte. Szczególną uwagę zwraca się na należyte 
oczyszczenie i odwodnienie powierzchni skalnych podłoża 
fundamentowego przegrody przed zabetonowaniem. Po usu
nięciu wszelkich zanieczyszczeń i luźnych odłamków ska
ły, uskutecznianym przeważnie zapomocą szczotek dru
cianych należy całą powierzchnię skały dokładnie spłó- 
kać wodą pod ciśnieniem do 7 atm. Wszystkie odna
lezione spękania skał i szczeliny należy dokładnie uszczel
nić i zafugować przed naniesieniem betonu używając do te
go zaprawę cementową i cement szybkowiążący w miejscach 
przeciekania wody. Dopiero po zafugowaniu wszystkich 
szczelin i zupełnem odprowadzeniu wszelkich przesączają
cych się wód, można1 przystąpić do betonowania. Pierwsza 
w arstw a betonu na wys. do 0,50 m. dozuje się zawarto
ścią 250 kg cementu n a  1 mJ gotowego betonu. Powierzchnie 
już stężonych betonów przed naniesieniem świeżej w arstwy 
nacina się kilofami zdejmując warstwę poprzedniego be
tonu grubości 2 do 3 cm. i pozostawiając chropowatą po
wierzchnię dla ściślejszego związania. Po zdjęciu tej w ar
stw y oczyszcza się całą powierzchnię sprężonem powie
trzem, zwilża dokładnie wodą i przed samem betonowaniem 
natryskuje się mlekiem cementowem. Przed nałożeniem

1) Wszystkie wspomniane w niniejszym artykule urzą
dzenia mechaniczne i elektryczne były dostarczone i zbudo
wane przez Towarzystwo Polsko - Francuskie Robót 
Publicznych, wykonujące budowę przegrody na rzece Sole 
w Porąbce, na zasadzie umowy z Ministerstwem Komuni
kacji, zaw artej dnia 30 czerwca 1934 r.



na przekraczać 2 m., przyczem podział poszczególnych blo
ków m uru na dzienne w arstw y należy tak  wykonywać, aby 
ani w kierunku pionowym ani w poziomym nie zachodziły 
ciągłe robocze fugi betonowania. Kolejne warstw y dzien
nego betonowania (t. j. betonowania ciągłego) układają się 
ze spadkiem od strony odpowietrznej do strony odwodne.j 
od 12 do 25% według krzywych prostopadłych do kierun
ku wypadkowych sił ciśnień dla zbiornika pełnego i puste
go. Ciągłość powierzchni krzywych przy nakładaniu warstw 
betonu przeryw ana jest przez schodowe występy po linji 
krzywej t. j. zamiast stopni prostopadłych, linje załama
nia pozostają skośne. Powiększa się tem nieco wodoszczel
ność betonu, która w szwach roboczych jest najsłabsza.

Dla należytego zespolenia betonu okładzinowego o wyż- 
szem dozowaniu cementu P. 300 z betonem rdzeniowym P. 
180 wykonywanie tych części muru przegrody powinno się 
odbywać jednocześnie, przyczem pojedyńcze w arstw y nakła
danego betonu P. 300 i P. 180 powinny posiadać około 
20 cm. grubości, stale stykać się w warstwach i winny być 
jednocześnie ubijane.

N ajm niejsza szerokość w arstw y betonu P. 300 powin
na mieć 2 m a największa 2,(>0 m (rys. 5).

u.------------ 3JO —
Fot. 5. Przygotowanie podłoża skalnego.

nys. 5. Połączenie betonu 
okładzinowego z rdzenio

wym.

Fot. (i. Oczyszczone i  zafugowane podłoże skalne przed 
zabetonowaniem.

pierwszej warstwy świeżego betonu powierzchnię podłoża 
pokrywa się jeszcze w arstw ą zaprawy cementowej o skła
dzie 1 : 2 grubości do 5 cm.

Beton plastyczny po dostarczeniu na miejsce musi być 
jeszcze raz przerobiony i rydlowany. U kłada się on w ar
stwami grubości do 20 cm. i ubija zapomocą ubijaczek 
pneumatycznych. Średnia wysokość w arstw y dziennego be
tonowania nie powinna być mniejszą niż 1 m. i. nie powin-

Fot. 7. Układanie łicówki na odpowietrznej stronie 
bloku przegrody.

Przy zakończeniu każdej w arstw y dziennego betonowa
nia zanuża się do połowy w świeży jeszcze beton wkładki 
kamienne w postaci bloków skały o wymiarach średnio 
około 40 X  30 cm. celem lepszego powiązania poszczegól
nych warstw . Wkładki te układa się w rzędach w odległo
ści około 1,5 m. jedna od drugiej. Gotowe części m uru pod
czas dni ciepłych w okresie najm niej 30 dni od dnia za
betonowania są stale utrzymywane w wilgoci. W tym celu



zainstalowane są specjalne rurociągi dla zraszania, świe
żo wykonane betony przykrywa się płachtami jutowemi 
sdejmowanemi po 2 — 3 dniach.

W wypadku przymrozków i przed nadejściem zimy 
gotowe betony zabezpiecza się przed zamarznięciem, przy
krywając je workami papierowemi od cementu i następnie 
grubą w arstw ą słomy i gałęziami. Te powierzchnie beto
nów, które podczas zimy należy często obserwować wobec 
wykonywanych innych robót (wiercenia, zastrzyki cemen
towe), przykrywa się płytami solomitowcrai. Przy betono
waniu w okresie przymrozków przy tem peraturach do 
4" C. wykonywane są następujące wym agania: 1) po
wierzchnie przygotowane do dalszego betonowania muszą 
być wolne od zamarznięć i posiadać tem peraturę mierzo
ną na powierzchni najmniej +  5° C., — 2) beton podczas 
uplasowania i przed nałożeniem następnej warstw y winien 
posiadać tem peraturę powyżej +  5° C., — 3) do betonu 
nie wolno używać kruszywa zamarzniętego, — 4) woda 
zaczynowa do mieszania powinna być ogrzewana, -— 5) 
rozszalowanie może nastąpić tylko po stwierdzeniu dosta
tecznego stężenia betonu.

Betonowanie przy tem peraturach poniżej — 4" C nie 
jest zasadniczo wskazane i w razie konieczności może się 
odbywać tylko przy zachowaniu specjalnych środków 
ostrożności.

Deskowanie.

Fot. X. Szalowanie bloków przegrody.

Deskowanie zewnętrzne przegrody wykonuje się z de
sek jednostronnie heblowanych i ściśle dopasowanych, tak 
aby powierzchnia była po rozszalowaniu gładka i równa. 
Wewnętrzne szalowania wykonuje się z desek nieheblowa- 
nych. Przy podnoszeniu się ścian, szalowanie przymocowu
je się zapomocą przenośnych trójkątnych drewnianych sto
jaków ramowych (rys. Nr. 6) długości 4 m., które przy
śrubowane są do bolców z żelaza okrągłego o średnicy %" 
wpuszczonych do betonu podczas betonowania i w ysta ją
cych z m uru na 30 cm. Długość bolca wynosi około 70 cm. 
Koniec pozostający w murze je st wygięty, zewnętrzny zaś 
jest nagwintowany dla przymocowania stojaka ramowego. 
Stojaki te umieszczone są w odległości co 1 m. Po rozsza
lowaniu stojaki są zdejmowane z bolców i podnoszone 
v dwa metry wyżej dla zaszalowania następnej w arstw y 
żetonu, a zewnętrzną część dolnych bolców obcina się o 3
— 4 cm. głębiej od powierzchni muru, a dziurę powstałą

Rys. (i. Szalowanie betonów 
zapomocą stojaków ramo

wych.

zaprawia się cementem. W ewnętrzna część bolca pozostaje 
w murze. W ten sposób rozszalowanie i szalowanie odbywa 
się w tempie przyspieszonem z kilkakrotnym zużyciem tych 
samych materjałów.

Program  betonowania.

Ogólny program  wykonywania robót betonowych przy 
budowie przegrody uzależniony jest od szeregu rozmaitych 
czynników, z których najważniejszymi są konieczność prze
puszczania powodziowych wód rzeki Soły, oraz kolejność 
przy betonowaniu oddzielnych bloków przegrody podzielo
nych fugami dylatacyjnemi.

Racjonalne rozwiązanie tego zadania powinno było 
również uwzględnić jaknajkrótszy term in wykonania robót 
przy pracy na 3 zmiany, oraz sposób końcowego zabeto
nowania bloków pozostawionych dla przepływu wysokich 
wód.

Opracowany przez wykonawcę robót i wykonywany 
program  oparty jest na wykonaniu 3-ch odrębnych faz, 
obejmujących następujące roboty:

Faza pierwsza.
1) Wykonanie do wysokości 306,00 bloku Nr. 15. 

W strzymanie betonowania na tej wysokości pozwala ko
rzystać z tego bloku, znajdującego sio najbliżej fabryki 
betonu dla podawania betonu od betoniarek do kolejki li
nowej podczas betonowania całej przegrody.

2) Betonowanie bloków Nr. 4, 7 i 14.

3) Betonowanie bloków Nr. 5 i 6 tylko do wysokości
302,00 a to w celu pozostawienia możności odprowadzania 
przez te bloki wysokich wód rzeki Soły. Dla tegoż celu 
w bloku Nr. 7 pozostawiono otwór o szerokości 6,5 m. i wy
sokości 5 m.

4) Betonowanie części dodatkowych do bloków Nr. 6 
i 7 (płyty szykanowe, m ury bulwarowe).



Rys. 7. Schematyczny przekrój podłużny przegrody ze wskazaniem faz betonowania.

5) Zabetonowanie fundamentów bloków N r. 8, 9, 10,
11, 12 i 13 oraz połączonych z nimi części dodatkowych 
(płyty szykanowe, m ury bulwarowe).

Faza druga.
1) Dalsze betonowanie bloków Nr. 4, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13 i 14, oraz połączonych z nimi części dodatkowych 
(szykany, wloty turbinowe).

Faza trzecia.
1) Dalsze betonowanie bloków Nr. 5 i 6 z pozostawie

niem w bloku Nr. 6 dla przepuszczania wód rzeki Soły ta 
kiego samego otworu, jaki pozostawiony został w bloku 
Nr. 7, oraz dalsze betonowanie bloku Nr. 15.

Podawanie betonu w te j fazie robót odbywało się 
z miejsca poza ścianą odwodną przegrody przy korzysta
niu z możliwości poprzecznego przesuwania kolejki lino
wej. Można będzie również podawać beton z prawego przy
czółka przegrody (blok Nr. 16), podnosząc go w kubłach 
zapomocą wind lub pochylni i wyciągu.

2) Zabetonowanie otworów pozostawionych w blokach 
Nr. 6 i 7.

Niebezpieczeństwo wysokich wód powodziowych przy

wykonywaniu faz 1-szej i 2-giej jest tym programem robót 
zupełnie ominięte. P rzy wykonaniu pierwszej części fazy 
trzeciej, z niebezpieczeństwem tym  należy się już w pew
nej mierze liczyć, lecz ewentualne spiętrzenie się wody po
nad kotę 306 wobec szerokości terenu nie może być bar
dzo Wysokiem, i szkodom, które takie spiętrzenie mogłoby 
wyrządzić, można zaradzić podnosząc niektóre niezbędne 
urządzenia, nie dające się zupełnie usunąć lub przenieść 
na stronę odpowietrzną terenu przegrody.

Końcowa faza zabetonowania 2-ch pozostałych otwo
rów powinna w miarę możności być wykonywaną podczas 
niskich wód, odprowadzanych jak  zwykle tylko przez sztol
nie obiegowe. Przed rozpoczęciem tego ostatecznego za
mknięcia przegrody wszystkie instalacje mieszczące się na 
terenie z odwodnej strony przegrody włączając i fabrykę be
tonu będą usunięte. Zabetonowanie tych 2-ch otworów wy
kona się zapomocą prowizorycznej instalacji.

P rzy wykonywaniu tego program u należy jednak li
czyć się ze wszelkiemi niespodziankami, które zawsze mo
gą się zdarzyć przy takiego rodzaju robotach, zagrażanych 
bardzo często przez zjawiska żywiołowe.

INŻ. STANISŁAW  S ER A FIN  — JA N  KOWALSKI.

BUDOWA KĄPIELISKA „ŻELAZNA WODA" WE LWOWIE
i.

Lwów —  położony na europejskim  dziale wód, dzie
lącym dorzecze Morza Bałtyckiego i Czarnego — siłą swe
go położenia pozbawiony jest większej rzeki. Pełtew oraz 
wszystkie małe potoki skanalizowane nie mogą służyć bez
pośrednio dla celów kąpielowych. Z tych przyczyn pow
staje konieczność wykonania sztucznych zbiorników wody 
(kąpielisk).

II.

Do sztucznych zbiorników wody wykonanych nao- 
gół bardzo prymitywnie należał staw  na „Żelaznej Wo
dzie", zasilany wodą z potoku Zofjówki oraz wodą dopro
wadzoną rurociągiem z dwu źródeł: Snopkowskiego i RBh- 
ringa. Woda z potoku Zofjówki była u ję ta  zapomocą jazu 
stałego na potoku, a następnie rurociągiem  doprowadzona 
do stawu. Postępująca rozbudowa południowo-wschodniej 
części m iasta, w szczególności osiedla Zofjówki, Żelaznej

wody oraz ulic: Wierzbowej i W łasnej Strzechy, wpłynę
ły w  sposób bardzo ujem ny na stosunki hygieniczne stawu, 
kanały  bowiem włączono do potoku Zofjówki, a tem  samem 
staw  sta ł się niejako osadnikiem nieczystości prowadzo
nych przez potok. W konsekwencji tego stanu rzeczy, staw  
został zamknięty dla kąpieli. S tan tak i nie mógł trw ać dłu
go. Pierwszym krokiem do poprawy stosunków, było wyłą
czenie stawu Kamińskiego od dopływu brudnej wody z po
toku Zofjówki, następnie przebudowano wadliwie wykona
ne ujęcie źródeł Snopkowskiego i Rohringa, przez co zwięk
szono dopływ wody na staw  i przystąpiono do opracowa
nia przebudowy kąpieliska w duchu nowoczesnych wyma
gań kąpielowych i sportowych. Dzięki dogodnej sytuacji 
terenowej, malowniczemu położeniu, oraz łatwym dojaz
dom, miejsce założenia kąpieliska zostało naogół niezmie
nione. Licząc się z tem, że istotę kąpieliska stanowią obok 
basenów kąpielowych także rozległe plaże i zieleńce umoż
liwiające stałe przebywanie na powietrzu i słońcu, powięk



Ogólny widok basenu kąpielowego.

sadniezej 1.70 do 2.20 m., który stanowi właściwy basen 
sportowy. Oba baseny tworzące w rzucie poziomym jedną 
całość oddzielone są murem działowym sięgającym do 
zwierciadła wody, oraz poręczami umieszczonemi ponad 
murem. W zasadzie wielkość basenów powinna być ustalo
ną w zależności od przewidywanego ruchu kąpiących się 
w stosunku do zaludnienia miasta. Znalezienie jednak pew
nych podstaw cyfrowych n a tra fia  na wielkie trudności 
głównie z tych powodów, że ruch kąpielowy nie doszedł 
u nas do pewnej równowagi i podlega dużym wahaniom. 
Z uwagi na wydatność źródeł, oraz ze względów sytuacyj
nych, przyjęto basen kąpielowy o wym iarach 54 X 33 — 
=  1.782 nr, basen pływacki o wym. 50 X 18 =  900 nr. 
Razem powierzchnia ta fli wodnej wynosi 2.682 nr. P rzy j
m ując dla kąpiącego się w basenie otw artym  2 n r, dla pły
wającego zaś 4 n r  powierzchni ta fli wodnej, wymiary ba
senów pozwalają na równoczesne umieszczenie przy naj- 
większem wyzyskaniu miejsc:

w' basenie kąpielowym 1782 : 2 =  891 osób
„ pływackim 900 : 4 =  225 „

w sumie 1.116 osób. Przy wzięciu pod uwagę jedynie 
tylko 8 godzin kąpielowych w ciągu dnia, oraz przy przy
jęciu, że w basenie otw artym  kąpiący się przebywa w cią
gu dnia najwyżej 2 godz., korzystać może z kąpieli około 
4.500 osób.

szono wydatnie obszar całego obejścia przez włączenie czę
ści parku Jordana.

Teren kąpieliska obejmuje powierzchnię 1.62 ha, a więc 
blisko 4 razy większą w porównaniu do obszaru dawnego 
stawu, (0.44 ha). Basen usytuowany jest mniej więcoj 
w miejscu dawnego stawu (celem zmniejszenia wykopów), 
przesunięty nieco w kierunku ulicy Snopkowskiej.

III.

Istniejący dawniej podział kąpieliska na część 
żeńską i męską, obecnie nigdzie nie praktykowany, został 
zaniechany, natom iast ze względu na wymogi sportowe 
wprowadzono podział na basen kąpielowy, którem u dano 
głębokość 0.60 do 1.20 m. oraz basen pływacki o głęb. za-

IV.
Betonowe bulw ary ograniczające baseny stanowią 

dwa charakterystyczne typy, odmienne dla obu basenów.



Przekroje bulwarów.
Rumunek lewy — bulwar w  basenie kąpielowym (p łytkim ), 

rysunek praw y  —  bulwar w  basenie pływackim.

Różnica polega na wykształceniu ściany odwodnej. I  tak  
w basenie kąpielowym (płytkim) ściana odwodna bulwa
ru  poniżej zwierciadła wody otrzym ała nachylenie 5 : 1 
(rys. 1.). W basenie pływackim zaś ze względów sporto
wych ściana odwodna bulw aru je st pionowa do głęb. 1.20 
poniżej zwierciadła wody, w  te j głębokości utworzona zo
sta ła odsadzka 0.20 m. szer. poczem następuje nachylenie 
•5:1. (rys. 2.) ’).

Bulwary jak również i m ur działowy między basena
mi wykonano odcinkami o długości maxim. 10 m. F ugi dy
latacyjne wypełniono asfaltem. Dylatacje te w  rzucie po
ziomym posiadają uskok 10 cm. dla lepszego uszczelnie
nia.

Przy wykonywaniu wykopu pod fundam enty bulw aru 
stwierdzono, że grun t w wysokości projektowanej stopy 
fundamentowej je s t w  przeważającej części mało w ytrzy
mały. Odnosi się to do bulwaru od strony południowej 
oraz zachodniej besenu i m uru działowego. Zadecydo
wano poszerzenie oraz pogłębienie wykopu aż do w arstw  
nośnych, oraz wypełnienie go chudym betonem o stosun
ku mieszaniny 200 kg cementu na 1 m:1 kruszywa (1:4:7) 
do wysokości projektowanej poprzednio stopy fundam ento
wej. Na tak  przygotowanym fundamencie wykonano bul
wary zgodnie z projektem  z betonu o zawartości 260 kg 
cementu na 1 m 1 kruszywa. Dokładniejsze badania prze

*) Obliczenie statyczne bulwarów' przeprowadzono 
dla obu typów' ii dla największej wysokości m uru danego 
przekroju jako miarodajnego. P rzyjęto dla obliczeń: dla 
basenu, kąpielowego bulwar o wysokości 2.50 m., dla ba
senu pływackiego bulwar o wys. 5.10 m. W dalszym ciągu 
przyjęto:

ciężar m uru =  2,2 t/m*
ciężar ziemi =  2,0 t/m"
kąt zasypu =  20*
k ą t ta rc ia  między ziemią a  m urem  =  20°

Dla typu pierwszego otrzymano:
Gi =  2.64 ton Pi =  0,72 ton

przyczem wypadkowa R mieściła się w  jądrze przekroju 
dla szwu podstawowego.

Dla tvpu drugiego o wys. 5.10 m. uzyskano wynik:
G, =  1.98 ton ' G2 =  7.55 ton
P. =  0.24 ton P2 =  2.67 ton

przyczem badano szew w wysokości odsadzki (1.20 poniżej 
z w. w.) oraz szew podstawowy. iW :obu wypadkach wypad
kowe nie wychodziły w jąd ra  przekroju.

prowadzono nad sposobem, fundacji bulwaru od strony po
łudniowej przyszłego basenu pływackiego. Wykop bowiem 
okazał, że ma się do czynienia z gruntem  zupełnie niewy- 
trzym ałym  na przeniesienie obciążeń, a  mianowicie z m a
dą. Próbne sondy wykazały na głębokości 1.80 m. poniżej 
projektowanej stopy fundamentowej cienką warstwę żwiru 
wapiennego o grub. ok. 15 cm. pod którą w dalszym 
ciągu g run t był grząski. Zarządzono bicie dwu pilotów pro
stych o średn. 18 cm., które pod uderzeniami zagłębiły się 
do 3.50 m. poniżej stopy projektowanej bulwaru. Przy 
ostatniej serji uderzeń (10) pale zagłębiły się jeden do dwu 
cm. Wobec tego zastosowano fundację n a  pilotach drew
nianych, przyczem dane uzyskane z zachowania się pilo
tów próbnych posłużyły do obliczenia nośności pali.

Przyjęto zatem  jako w ystarczające do przeniesienia cię
żaru bulwaru oraz parcia ziemi piloty dług. 3.50 o średnicy 
18 cm. zabijane w odstępie osiowym 60 cm. (rys. 3). Na 
pilotach wykonano bulwar o przekroju zgodnym z proje
ktem.

Brodziki betonowe w odróżnieniu od bulwarów zafun
dowano n a  pilotach betonowych. Piloty wykonane w  ten 
sposób, że zabijano pal drewniany o średnicy 15 cm. na 
głęb. IV2 do 2 m., poczem po wyjęciu pala wstawiono 
w otwór wkładkę żelazną 0  10 mm. i zalewano cały otwór 
płynnym betonem. W ystający koniec wkładki zabetonowa
no w płytkę dna brodzika.

M ur działowy wykonano z betonu o zawartości 260 l>g 
cementu n a  1 m3 kruszywa, do wysokości 1.20 m. p o n i 
ż e j  z w i i e r c i a d ł a  w o d y  w b a s e n i e ,  zatem 
równo z przyszłym dnem basenu kąpielowego. N a nim 
osadzono słupki o przekr. 30/30 cm. wysokości 1.50 m,, 
w odstępie osiowym 3.125 m. o konstrukcji żel.-betono
wej. Pola między słupkami wypełniono ścianką betonową 
grubości 15 cm., uzbrojoną wkładkami żelaznemi 0  6 mm. 
Trzy pola od strony północnej pozostawiono wolne, dla 
umożliwienia krążenia wody między basenami. W basenie 
kąpielowym przy bulwarze wschodnim (od ul. Snopkow- 
skiej) wykonano mały masen dla dzieci o wymiarach 10/15 
m., a  głębokości 15 —  40 cm, oddzielony od basenu ką
pielowego bulwarkiem oraz balustradą żelazną.

Basen kąpielowy z trzech stron, zaś pływacki z boku 
dłuższego otoczony został rynną do brodzenia, m ającą u a 
celu zmuszenie wstępujących do basenu do płukania przy
najm niej nóg z piasku.

Od strony basenu konstrukcję dna brodzianki oparto
o bulwar, zaś stronę zewnętrzną zafundowano —  jak  już 
wspomniano —  na pilotach lanych żelazno-betonowych za
łożonych w odstępie osiowym 1 m.

Zejście do basenu płytkiego — kąpielowego -— stano
wią szerokie schody wykonane w 4-rech miejscach basenu, 
oraz dwie drabinki zejściowe założone w miejscach najgłęb
szych przy m urze działowym.

Basen pływacki posiada cztery drabinki zejściowe, o riz  
otoczony je s t poręczą z ru r  żelaznych, osadzoną tuż nad 
zwierciadłem wody, k tó ra  w raz z odsadzką w bulwarze 
m a na celu dać możność odpoczynku pływakom, bez ko
nieczności wychodzenia z basenu^

No koronach bulwarów czołowych ustawiono betonowe 
klocki startowe w ilości po 5 sztuk z każdej strony, dla bio
rących udział w zawodach pływackich.

Dno basenu głębokiego utrwalone zostało płytą beto
nową grub. 15 cm. wykonaną w wym iarach 2/2 m. na 5 cm. 
podsypce piaskowej, z założeniem siatki drucianej. Fugi 
między poszczególnemi płytam i zostały zalane asfaltem. 
Od strony południowej basenu, w  miejscu ponad którem 
została wzniesiona tram polina, wykonano w dnie basenu



dół do skoku o, wymiarach 10/10 m. do głęb. 3.50 m.poniżej 
zwierciadła wody. Przejście z tej głębokości do głęb. 2.20 
m. jest uskutecznione zapomocą skarpy ubezpieczeniowej 
płytą betonową.

I)no basenu kąpielowego na znacznej powierzchni zo
stało założone na nasypie. Celem uniknięcia możliwych pęk
nięć płyt względnie wzajemnych przesunięć trudnych b a r
dzo do napraw y, podczas osiadania nasypu, dno basenu ką
pielowego (wraz z dziecięcym) wyłożono 30 cm. w arstw ą iłu 
dla Uszczelnienia, którą przykryto 5 cm. w arstw ą piasku, 
a na tem ułożono drobny żwirek rzeczny w w arstw ie 15 cm. 
grubości. W rok potem, gdy nasyp należycie osiadł, wyko
nano dno z płyt betonowych jak w basenie pływackim, 
przy użyciu żwirku po uprzedniem przepłukaniu go.

W szystkie widoczne przy opróżnionym z wody basenie 
(prócz dna) ściany bulwarów, brodzików i innych kon- 
strukcyj betonowych, zostały wyprawione zaprawą cemen
tową o grub, około 2 cm.

V.
Przechodząc do omówienia sposobu nawodnienia ba

senów oraz odprowadzenia wód zużytych na zewnątrz, na
leży zaznaczyć, że na razie wykonano część tych inwe
stycyj. P rojekt przewiduje dalszą rozbudowę, m ającą na 
celu zwiększenie dopływu wody czystej do basenu.

Jak  już wspomniano kąpielisko „Żelazna Woda” zasi
lane jest wodą pochodzącą z dwu źródeł, a to : Róhringa 
oraz Snopkowa (Jankowskich) o łącznej wydajności 4 — 5 
litrów/sek. Od pierwszego ujęcia prowadzi rurociąg żelaz
ny o średnicy 0  80 mm. dług. ponad; 500 m, zaś od źródeł 
Snopkowa rurociąg żelazny o średnicy 0  100 mm. dług. 
Egórą 800 m. Rurociągi te uchodzą oddzielnie od osadni
ka, stąd woda dostaje się do rynienki przelewowej założo
nej wzdłuż dłuższego boku osadnika, skąd rurociągiem że
laznym 0  200 mm. spływa do południowego bulwaru ba
senu kąpielowego. W ewnątrz głowicy bulwaru wykształcono 
rynnę przelewową o krawiędzi przelewu położonej 10 cm. 
ponad ustalonem zwierciadłem wody w basenach. Z rynny 
tej dostaje się woda do basenu.

Biorąc za podstawę dopływ ze źródeł 4 —  5 1/sek., 
przepływ w ciągu doby wynosi 346 do 432 m:l. a więc 
średnio 390 m'1. Przy objętości basenów wynoszącej 3.300 
m ‘. całkowita wymiana wody następuje w ciągu 8V2 doby, 
bez uwzględnienia s tra t, jakie pow stają wskutek intensyw
nego parowania, oraz ewentualnych nieszczelności basenu. 
Przeliczony na procent dopływ*, świeżej wody ze źródeł 
w ciągu dnia wynosi 11.7% całej pojemności basenów. 
W dzisiejszym stanie rzeczy baseny napełnia się wodą do
prowadzaną z m iejskiej sieci wodociągowej (czas napeł
nienia wynosi 48 godz.), zaś dopływ ze źródeł stanowi 
ciągłą wymianę. Chcąc uzyskać możność szybszej wymiany 
wody w basenach, bez korzystania z sieci wodociągowej, 
projekt dalszy przewiduje częściowy obrót wody odpływa
jącej z basenu. Woda ta  wykonanym już rurociągiem że
laznym dostanie się do założonej studni zbiorczej, skąd 
następnie będzie pompowana na filtry , poczem po przej
ściu przez chlorator będzie wpuszczana do zbiornika wody 
źródlanej, skąd powróci opisanymi urządzeniami do bese-

Z koniecznością wymiany tej samej wody w basenach 
liczono się od samego początku i dlatego system nawod
nienia basenów zaprojektowano w ten sposób, że woda 
dostając się przez rynnę przelewową do basenu kąpielo
wego, będzie musiała przepłynąć go na całej długości, 
poczem przez otwory w murze działowym dostanie się do 
basenu sportowego, zaś po przepłynięciu go będzie pobie
rana zapomocą rurociągu na pompy i tłoczona na filtry .

Filtrowanie wody pobieranej z basenów, może się od

bywać przy użyciu pośpiesznych filtrów  piaskowych otwar
tych, gdyż te  w odróżnieniu od zamkniętych umożliwiają 
lepsze napowietrzenie. M aterjałem  filtracyjnym  będzie 
drobny, ostrokrawędzisty piasek kwarcowy o grubości ziar
na  0.5 do 1.5 mm. ułożony na podłożu ze żwiru grubsze
go. Odpowiednim systemem ru r  rozdzielczych założonych 
w  dnie filtrów , woda będzie odpływać, aby ulec jeszcze 
sterylizacji. Środkami sterylizacyjnemi będzie chlor i miedź, 
doprowadzone do wody przez specjalną aparaturę. Chlo
rowanie i miedziowanie wody czyni wodę nie tylko wolną 
od bakteryj, lecz także zapobiega tworzeniu się wodoro
stów i glonów (alg i). Doświadczenia przeprowadzone 
w ubiegłym sezonie na kąpielisku, wykazały jak ogromnie 
ważną rzeczą jest niszczenie tych ostatnich, które szcze
gólnie silnie rozwijają się z powodu wielkiej zawartości 
żelaza w wodzie, zwłaszcza doprowadzonej ze źródeł Roh- 
ringa. Pozatem równoczesne używanie chloru i miedzi 
umożliwia zmniejszenie dawki chloru.

Wydajność filtrów  będzie wynosić około 70 rrf na go
dzinę, co umożliwi wymianę wodyi w czasie 48 godzin. 
Koszt tych urządzeń do odczyszczania wody wyniesie oko
ło 50.000 zł.

Równolegle z dopływem świeżej wody do basenu, na
stępuję ciągły odpływ wody, z basenu wraz z zanieczyszcze
niami powierzchniowemi. Woda ta  przedostaje się przez 
krawędzie przelewowe bulwarów do brodzików, które wy
pełnia na głębokość 15 cm. a  stam tąd przez syfony prze
lewowe odpływa do kanału. Całkowite odprowadzenie wody 
z basenu następuje osobnym betonowym kanarem spusto
wym, zamykanym zasuwą wodociągową, do którego wlot 
znajduje się w najniższym miejscu basenu na dnie dołu 
do skoku. Kanał ten ma ujście do potoku Zofjówki, który 
równocześnie z budową basenów został na terenie ką
pieliska pogłębiony i przesklepiony. Do kanału spustowego 
kąpieliska uchodzą kanały odprowadzające wodę z rynien 
do brodzenia, wody opadowe z wodościeków oraz zużyte 
z budynku głównego, z natrysków i t. d.

VI.
N ad najgłębszą częścią basenu wzniesiono prowi

zoryczną skocznię drewnianą w wysokości 5 m. oraz 3 m. 
Zasada usytuowania skoczni tak , aby zawodnik miał słoń
ce za sobą, została utrzym ana.

Wejście do kąpieliska znajduje się od ul. Łukiewicza 
i z te j też strony wzniesiono drewniany jednopiętrowy bu
dynek główny o piewierzchni zabudowania 300 n r. Na pię
trze mieści restaurację z tarasem , pomieszczenie dla Za
rządu oraz ubikacje gospodarcze, zaś na dole rozbieralnie, 
szatnie, tusze oraz mieszkanie dla dozorcy. Obok znajdują 
się tusze wolnostojące o konstrukcji żelazobetonowej. 
W projekcie przewidziano również k ry tą  leżalnię.

Dookoła basenu wykonano chodnik z płytek betonowych
o powierzchni 1300 nrr, chodniki angielskie 300 n r, plaże 
piaskowe 2500 n r, traw niki i zieleńce. Z trzech stron wy
konano ta rasy  ziemne, które od strony północnej przecho
dzą w zadrzewiony stok parku, tworzącego piękne i m a
lownicze tło dla kąpieliska.

Roboty zostały wykonane w przeważającej części przez 
przedsiębiorcę, w części zaś sposobem gospodarczym. Ro
boty koło rozbiórki dawnych szatni i drewnianych bulwa
rów, prowadzone we własnym zarządzie, zaczęto w poło
wie czerwca 1933 r. W dniu 3 lipca rozpoczął roboty przed
siębiorca, który wykonywał wszystkie roboty betonowe, ka
nalizacyjne, montażowe i gros robót ziemnych. Ukończono 
roboty w dwa miesiące. W dniu 3-go września 1933 r. 
zostało uroczyście kąpielisko otw arte i oddane do użytku 
publicznego.



Ogółem wykonano:
8500 m:l robót ziemnych,

820 m:l „ betonowych,
50 m:‘ „ żel.-beton. 

ułożono 1600 n r  chodników.

Koszt ogólny robót wykonanych, wraz z dodatkowy

mi robotami przeprowadzonemi wr r. 1935 wynosi 180.000 
zł.

P rojekt kąpieliska został w całości opracowany w Wy
dziale III. Technicznym Zarządu Miejskiego we Lwowie 
przez Inż. Józefa Mostowskiego. P rojekt szatni opracował 
Inż. Tadeusz Karasiński. Kierownikiem budowy był Inż. 
Józef Mostowski.

WYKONANIE FUNDAMENTÓW I SUROWEGO STANU 
SUTEREN GMACHU P. K. O. W POZNANIU

W sierpniu 19-15 r. P. K. O. przystąpiło do budowy własnego gmachu w Poznaniu 
na posesji przy placu Wolności Nr. -1 podług projektu i  pod bezpośredniem kierowni
ctwem inż. arch. Jadwigi Dobrzyńskiej i inż. arch. Zygm unta  Łobody.

Część konstrukcyjną, projekt fundam entów i obliczenia statyczne dla te j budowy 
opracował prof. dr. inż. W. Żenczykowskl.

W ykonanie roboty zostało powierzone w wyniku ogłoszonego przetargu nieograni
czonego firm ie: Biuro Budowlane F. Skąpskii S-ka Inżynierowie, Sp. Akc., która przy
stąpiła do wykonania je j łącznie z fh*mą M. Łempicki i  S-ka, powierzając tej ostatniej 
wykonanie palowania, ziemne roboty i podmurówki ścian sąsiadów.

Ze względu na trudne warunki terenowe, potrzebę zabezpieczenia budowli sąsiedz
kich, ciastnotę placu budowy i względnie krótki term in powstała potrzeba stosowania 
przez firm y  szeregu zarządzeń technicznie i organizacyjnie interesujących. Z tego po
wodu- zwróciliśmy się do kierowników technicznych obu firm  z prośbą o przedstawienie 
w skrócie niektórych bardziej interesujących momentów wykonania tej roboty. (Red.).

INŻ. MARJAN SKĄPSKI.

O GÓ LNA ORGANIZACJA ROBÓT I ROBOTY ŻELBETOWE

Sąsiedzi.

Jedną z pierwszych trosk wykonawców była kwestja 
zabezpieczenia stałości ścian budowli, okalających plac bu
dowy.

Ściany niektórych sąsiadów okalających plac budowy 
wyglądem swym i konstrukcją nastręczały już zgóry po
ważne wątpliwości co do ich stateczności. To też P. K. O. 
zażądało od przedsiębiorców specjalnego zabezpieczenia ca
łości sąsiednich budynków w wysokości zł. 100.000.— i zde
cydowało zwołanie przez Urząd Wojewódzki komisji dla 
zbadania bezpieczeństwa domów przylegających do posesji 
i ustalenia zabezpieczeń, jakie miały być wykonane przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych wznoszonego 
gmachu.

Szczytowa ściana posesji PI. Wolności Nr. 2, g ran i
czącej z placem budowy, jako pozostała z rozbiórki s ta re 
go domu na placu budowy, nie była zupełnie związana z 
tym  domem. Tę ścianę wolnostojącą (szerokości 12,65 mtr, 
wysokości 15,50 m tr, na bardzo słabych fundamentach, 
grubości: w fundamentach 60 cm, w dwu dolnych kondy
gnacjach 45 cm, a wyżej 40 cm) Komisja nakazała wzmoc
nić przed przystąpieniem do robót na placu budowy.

Ściana została zabezpieczona — przed przystąpieniem 
do jej wzmocnienia — trzem a silnemi przyporami oparte- 
nii o 6 krótkich drewnianych pali zabitych specjalnie w 
tym celu (rys. 1). Potem na każdej kondygnacji zakotwio
no ścianę z podłużnymi ścianami budynku Nr. 2 za po
średnictwem belek żelaznych umieszczonych na całej dłu
gości ściany. Ponadto wzmocniono samą ścianę przez uzbro
jenie jej pionowymi prętam i z żelaza okrągłego, zabetono
wanymi w specjalnie wykutych bruzdach (rys. 2).

Rys. 1 . Podparcie ściany sąsiedniej przed je j wzmocnie
niem i przebudowa ściany gr. 25 cm.

Podłużna ściana oficyny tejże posesji również na g ra 
nicy placu budowy, niosąca 4 kondygnacje stropów na ca
łej wysokości (16 m tr.), była wykonana jako ściana grubo
ści 25 cm. na bardzo słabej zaprawie. Ściana ta  na zlece
nie Komisji została całkowicie rozebrana i nanowo wraz z 
fundamentam i zbudowana (rys. 1). Ściany innych sąsia
dów nie nastręczały specjalnych zastrzeżeń.

Te przedwstępne roboty nie dały możności prowadze
nia zasadniczych robót na połowie placu budowy, opóźni
ły wykonanie roboty a także zdezorganizowały pierwotny 
plan robót.



Rys. 2. Roboty palowe. Betonowanie slupów.
Ściana sąsiar.la po wzmocnieniu.

Plac budowy.

Następnym momentem decydującym o organizacji robót 
byj plac budowy, a właściwie jego ciasnota. Ogólny plan 
placu budowy przedstawia rys. 3. Cały plac budowy jest za
jęty  suterenam i, wobec czego do składania m aterjałów  do 
budowy fundamentów^, ustawienia betoniarki i innych u- 
rządzeń pomocniczych mogło być wykorzystane jedynie 
wąskie podwórko sąsiedniej posesji P. K. O. Podwórko to 
było jednak równocześnie jedyną a r te r ją  komunikacyjną 
dla wywozu ziemi i dowozu materjałów. Z tego powodu w

l i iis. Plan placu budowy.

Rl!s. 4. Fragment magazynowania i wywozu ziemi na są
siednie iii. podwórku.

czasie wykonyw'ania robót ziemnych podwórko było zawa
lone ziemią z wykopów', k tóra na podwórku była przełado
wywana na furm anki (rys. 4). O dowozie materjałów d!a 
robót żelbetowych i ustawienia betoniarki w tym czasie 
mowy być nie mogło. W tym czasie doknoywane były za
tem roboty przygotowawcze dla robót żelbetowych na płaca 
wynajętym  przy bocznicy kolejow'ej (gięcie żelaza do żel
betu, przygotowywanie części szalowań i t. p .). Betoniar
ka (500 litrowa) była ustaw'iona dopiero 9 listopada t. j. 
po ukończeniu masowych ziemnych robót; same roboty be
tonowe rozpoczęto dopiero w dniu 12 listopada, prowadząc 
je  przez cały czas na trzy zmiany. Pomimo znacznego o- 
późnienia robót palowych i ziemnych, spowodowanego za
jęciem placu przy w'ykonaniu robót przedwstępnych, wy
kończono roboty żelbetowe ściśle wg. nowego wyznaczonego 
term inu t. j. dnia 18 grudnia 1935 roku. Chodziło zaś głów
nie o to, żeby t. zw. grubą płytę (80 cm) pokrywającą p ra 
wie 1 /3  część suteren w'ykończyć przed mrozami ze zwy
kłego portlandzkiego cementu; betonowanie tej płyty z ce
mentu „Alca” dla uniknięcia dodatkowych kosztów’ uwa
żano za niewskazane.

Betonowanie tej płyty zostało wykonane do dnia 4-go 
grudnia 1935 r. z portlandzkiego cementu. Od dnia 5 grud
nia do betonu używano tylko cement glinowy „Alca” nie
zależnie od tem peratury.

Wykonanie robót żelbetowych.

Jako kryszywo do betonu użyta była pospólka dostar
czana furm ankam i z okolic Poznania; cement pochodził z 
cementowni Górka. Miejscowa pospółka o praw'ie idealneni 
uziarnieniu zaw ierała nieszkodliwy domieszkę gliny w g ra 
nicach nieprzekraczających 6%. W arunki techniczne wy
magały wytrzymałości kostkowej betonu po 28 dniach 
200 kg/cm". Metodą inż. H. Wąsowicza określono, że na 
1 m3 betonu potrzeba ca 350 kg. cementu. Ponieważ firm a
F. Skąpski i S-ka posiada w łasną prasę do gniecenia prób
nych kostek syst. B-cia Jenike o sile 20 ton, zainstalowaną 
na własnych robotach w Gdyni, dla doświadczalnego spraw- 
dzienia tak  zaprojektowanego betonu posłano do Gdyni wo
rek miejscowej pospólki i worek cementu używanego na bu
dowie i tam  wykonano 8 próbnych walców średnicy 8 cm. 
Z tych próbnych walców' zbadano część po 24 godzinach, 
wg. metody inż. Bukowskiego (zapomocą uprzedniego go

teren budowy
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towania), część po 8 dniach. Rezultat zgniecenia kostek 
całkowicie potwierdził wstępne obliczenia. N a podstawie 
tycli danych stosowano 360 kg. cementu na 1 n r  betonu. 
Próbki wzięte podczas roboty z betoniarki i badane w Biu
rze Badań Technicznych Saperów w W arszawie, a  także 
w Poznańskiej S tacji Doświadczalnej przy państwowej 
Szkole Budownictwa dały po 28 dniach przeciętną w ytrzy
małość około 270 kg/cm '. Konsystencja betonu była średnia 
między plastyczną a laną.

Przy wykonaniu głowic i ław na palach użyto dla zbro
jenia stali „Isteg”, a dla reszty konstrukcji żelaza okrą
głego.

Bardzo skrupulatne wykonanie projektu żelbetowych 
konstrukcji i wykazów ilości żelaza niezmiernie ułatwiło 
wykonanie szalowań i zbrojenia.

Przy wykonaniu żelbetowej konstrukcji suteren nie 
natrafiono na specjalne trudności techniczne z wyjątkiem 
założenia głowic na palach na niskich poziomach (— 5,0 m). 
Głowice pali: okalających kotłownie musiały być posado
wione na poziomie ca —5,0 m, poziom zaś wód gruntowych 
podczas roboty dochodził do koty —3.80. Odpompowywanie 
wody z przestrzeni nieochronionych szczelną grodzą, ze 
względu na budowle sąsiadów było niewskazane, ogrodzić 
zaś ściśle teren zajęty kotłownią było niemożliwe dla tego, 
że próby zabicia normalnej ścianki szczelnej z bali nie da
ły pozytywnych wyników, ponieważ ściana ta  tra fia ła  cią
gle na znaczną ilość głazów w gruncie i wobec tego zabi
janie jej trwałoby zbyt długo w stosunku do ustalonego 
term inu a szczelność je j byłaby bardzo problematyczna.

Wobec tego trzeba było ściankę szczelną zabijać wo-

Rys. 5. Obcinanie głowic pali.

koło każdej głowicy, podkopując jednocześnie ziemię i od- 
pompowywując wodę z wewnątrz ogrodzonej małej prze
strzeni. W powstałych w ten sposób studniach wykonano 
następnie głowice pali (rys. 5).

Jak  wyżej wspomniano, górna gruba płyta żelbetowa 
(gr. 0,80 m) była wykonana z cementu portlandzkiego, złą
czone z nią płyty cieńsze wykonane po 5 grudnia, musiano 
już wykonać z cementu glinowego „Alca”. K onstrukcja nie 
przewidywała żadnej dylatacji, wobec tego łączenie beto
nów wykonywanych z tych różnych cementów należała 
wykonać w ogólnej masie konstrukcji. Były tu  stosowane 
dwa charakterystyczne typy połączeń: pierwszy typ połą
czenia — z p ły tą żebrowaną grb. 25 cm. nie przedstawiał 
specjalnej trudności, gdyż belki cienkiej płyty wspierały 
się konstrukcyjnie na grubej płycie. Gruba płyta została 
zatem najpierw  wykonana i w niej pozostawiono gniazda 
dia oparcia belek płyty cienkiej jak  również wycięcia pół- 
szpuntowe dla oparcia cienkiej płyty. W dwa tygodnie po 
zabetonowaniu płyty grubej z cementu portlandzkiego wy
konano cienką płytę z cementu glinowego bez żadnych spe
cjalnych zarządzeń.

Z drugiej natom iast strony gruba płyta 80 cm łączy
ła się z jednolitą p ły tą gr. 40 cm; połączenie tu  zostało 
wykonane jak  na załączonym szkicu (rys. 6), z zachowa
niem monolitycznego charakteru całości konstrukcji

Rys. fi.

Kolejność wykonania była następująca: zabetonowano 
słup cementem glinowym do poziomu spodu grubej płyty, 
następnie zabetonowano grubą płytę ze zwykłego cementu 
do lin ji środka słupa, wkońcu zaś zabetonowano koniec 
grubej płyty łącznie z płytą cieńszą z cementu „Alca”. Po
nieważ zbrojenie nie mogło być przerwane, dokładne :k1- 
graniczenie powierzchni betonów wykonanych z różnych 
cementów było trudne. Obecnie po rozszalowaniu konstruk
cji różnica tych betonów zaznacza się tylko rozmaitością 
zabarwienia, wykazując jednocześnie dobre połączenie tych 
różnych betonów.

Najwyższy poziom wód gruntowych pod gmachem 
znajduje się na wysokości — 2,50 m, poziom podłogi su
teren na poziomie — 3,40; kotłownia zaś i pomieszczenie 
skarbca leżą jeszcze praw ie o 1.00 m niżej. Wobec tego 
izolowanie suteren znajdujących się pod poziomem wód 
gruntowych od 1.00 do 2.00 m przedstawia zadanie po
ważne. Obecnie izolacje te są wykonywane i postaram y się 
dać opis ich w następnym artykule.

Przeglqd Budowlany jesł Twojem pismem —
Pamiętaj zatem o zasilaniu go wartościo- 

*  i
wym materjałem redakcyjnymi



INŻ. WACŁAW MATUSEWICZ.

WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH I PALOWYCH
Roboty ziemne.

Głębokość suteren wymagała wykonania wykopów na 
'całej posesji do 4.20 ni, a w poszczególnych miejscach 
znacznie głębiej, do 5.80 m.

Wykopy były wykonane w gruncie wierzchnim nasy
powym, poniżej w glinach, piaskach nawodnionych i w iłach 
poznańskich, a wobec przewidzianej znaczniej ilości wody 
i obaw o fundamenty budynków sąsiednich, zaprojektowa
na była spora ilość ścianek szczelnych drewnianych.

Wykonanie robót ziemnych nastręczyło bodaj najwięk
sze trudności, tak  w dotrzymaniu terminów jak  i pod 
względem nieprzewidzianych kosztów robocizny.

szcze przed przetargiem  wykonano 5 otworów wiertniczych 
do głębokości 30 m i 4 płytkie studzienki, oraz trzy otwory 
na terenie nieruchomości sąsiednich. Na podstawie tych 
badań zestawione były przekroje geologiczne ze wskaza
niem zalegania kurzawki od głębokości 13.60 m i podana 
była następująca ogólna charakterystyka terenu: „Pod 
w arstw ą nasypową znajduje się złoże gliny. Glina w gór
nych w arstw ach posiada zwartość średnią, w dolnej zaś 
części przechodzi w układ warstwowy, tw ardy. W całej 
w arstwie gliniastej znajdują się lokalne przerosty wodo- 1 
nośne, bez większego znaczenia dla wykonywanych robót. 
Wody te w ystępują w różnych poziomach i z różnych kie
runków. Pod w arstw ą gliny zalega warstwa piasku wo
donośnego. Piasek drobnoziarnisty nasycony jest wodą 
znajdującą się pod ciśnieniem. Na opanowanie wody przy 
pomocy pompowania nie można liczyć. W warstwie tej nie 
można było uchwycić wyraźniejszego kierunku przepływu 
nurtu , stwierdzono jednak łatwość przepływu wody przez 
w arstw ę piasku (przy okazji różnicy poziomów w dwuch 
studzienkach). Pod w arstw ą piasku znajduje się pokład ilu 
niebieskiego o znacznej grubości warstwy. Część górna 
przylegająca do warstw y wodonośnej posiada większą pla
styczność, poniżej ił tw ardy”.

W wyniku konferencji przetargowych P. K. O. zleci
ło f-mie M. Łempicki S. A. wykonanie dwuch rodzai pal; 
żelbetowych: dla nośności 55 t  pali pneumatycznie betono
wanych i dla nośności 35 t  pali lanych, obydwa rodzaje pg.

Run. 7. Ogólny widok placu budowa w czasie wykonywania 
robót ziemnych i  palowych.

Ciasnota miejsca, skrępowany dojazd, trudny dla wy
kopów teren i uzgodnienie kolejności robót ziemnych i pa
lowych wymagały ogromnego wysiłku (rys. 7). F irm a M. 
Łempicki zmobilizowała do tych robót najpoważniejsze 
miejscowe przedsiębiorstwa przewozowe. Zatrudnionych 
było 17 par silnych koni i do 150 robotników na 3 zmiany. 
Temi siłami wykonano połowę wykopów. Do dalszej nato
miast roboty parometrowe wozy i ciężkie konie poznańskie 
już się nie nadawały. O sprowadzeniu t. zw. „holendrów” 
mowy być nie mogło ze względu na warunek zatrudnienia 
miejscowych bezrobotnych. Uruchomiono zatem do dalszych 
robót wywrotki i zmontowano wyciąg mechaniczny. Robotę 
wykonano tym sposobem na czas, ale koszt jej byl niepo
miernie wysoki. Szczególną trudność stwarzały puchnące 
iły poznańskie, które przy zetknięciu z wodą powiększały 
się znacznie wr objętości. Lepkość iłów nie pozwalała poza
tem na stosowanie przerzutki, gdyż trzeba było wysiłku 
dla usuwania ich z łopaty.

Fundam enty gmachu zaprojektowane były na palach 
żelbetowych o nośności 55 i 35 ton. W arunki techniczne 
wymagały próbnego obciążenia póltorakrotnego w stosun
ku do wymaganej nośności, wykonania pali bez przewar- 
stwień, przerw i t. p., oraz zastosowania systemu i sposo
bu wykonania pali takiego, „ażeby nie przyczyniły przez 
w strząsy uszkodzeń sąsiednich budynków i ścian, z któ
rych jedna ściana z pozostawionemi przyporam i szeroko
ści około 0.40 m była tylko przystawiona do ścian budyn
ku sąsiedniego już zniesionego”. Na placu budowlanym je 

Rys. 8. Przekroje pak.
a) z  lewej strony pal betonowany pneumatycznie dl. 8.8-1 ni., 
obciążenie próbne 82,5 t. h) z praw ej strony pal lany dl. 

7.10 m., obciążenie próbne 52.5 t.



patentu i sposobów f-my M. Łemplcki S. A. (rys. 8). 0- 
bydwa w ym agają uprzedniego odwiercenia otworu z za- 
rurowanlem, opuszczenia do niego gotowego zbrojenia, za
betonowania otworu i wyciągnięcia następnie ru r. W 
pierwszym rodzaju betonowanie wykonywane jest przy po
mocy powietrza sprężonego do 7 atm. (rys. 9), w drugim 
zaś przez wypełnienie ru r betonem z nadwyżką, po uprzed- 
niem uszczelnieniu spodu ru r  specjalnym korkiem i wy- 
pompowan'u z nich wody. W tym  wypadku wyzyskujemy 
więc ciśnienie lanego betonu do 1/2 — 2 a!m. zależnie od 
długości pala.

Rys. !). Fragment betonowania pala widoczna rura usuwana 
z otworu podczas betonowania, kompresor i inżektor.

P. K. O. akceptując do wykonania omawiane pale mia
ła na względzie następujące główne ich zalety:

1) Pal nie jest wbudowany w teren na ślepo,co ma 
m:ejsce przy innych systemach. Podczas wiercenia 
otworu określa s'ę lokalną nośność terenu i dłu
gość każdego pala może być doraźnie ustalona.

2) Pal jest betonowany po uprzedniem usunięciu z ru r 
wody, która podczas roboty niema dostępu do be

tonu, gdyż w rurach utrzym uje się stale nadciśnie
nie. G w arantuje to zachowanie konsystencji beto
nu i wodocementowego wskaźnika, co nie jest osią
galne przy innych systemach, gdzie miesza się be
ton z wodą terenową, zazwyczaj szkodliwą.

3) Nieprzerwalność wszystkich pali jest gw arantow a
ną nawet przy masowem i spiesznem wykonywaniu. 
Daje to kontrolna apara tu ra , której nie posiada 
żaden z innych systemów palowania, a polegają
ca na możności ustalenia w każdym momencie be
tonowania wysokości załadowania betonu w rtirach.

4) K onstrukcja zbrojenia pali zostaje nienaruszoną, 
co jest nieosiągalne w palach „S traussa” lub in
nych, które wym agają ubijania lub wbijania.

5) Wykonanie pali odbywa się bez wstrząsów.

f>) Pale pneumatycznie betonowane dają największą 
nośność, gdyż są racjonaln 'e w teren wbudowane. 
Sys'.emy palowania eparte na komprymowaniu te
renu m ają uzasadnienie tylko w wypadku, gdy w 
terenie niema wody w ruchu. Skomprymowanie 
grun tu  jest naruszeniem równowagi w terenie i 
trudno wyobrazić sobie by taki stan był trwałym. 
Pod działaniem wody, zwłaszcza przy częstotli
wych wstrząsach ulicznego ruchu, kompresja zani
ka i teren  powraca do stanu uprzedniego zagę

szczenia. Bezpośrednio wykonane próbne obciąże
nia wykazują w tych wypadkach nośność, która z 
czasem znacznie się zmniejsza.

7) Próbne obciążenia i rdzeniowe przewiercenia pali 
pneumatycznie betonowanych, wykonanych ostatnio 
dla Bazyliki Wileńskiej, wykazały jednolitość beto
nu i nieprzerwalność pali.

Zaprojektowana dla gmachu P. K. O. w Poznaniu sze
rokość ław fundamentowych pozwoliła zastosować do wy
konania pali ru ry  o średnicy maksimalnej 400 mm. P rzy j
mując minimalną średnicę pali 420 mm firm a M. Łempic-

Rys. 10. W yniki próbnego obciążenia pali, przeprowadzonego w czasie od U do 22 listopada 1935 r.



Ryn. 1 1 . Skrzynia  do próbnego obciążenia. Z  boku widocz
ne wiercenie pala i wzmocniona ściana sąsiada.

ki S. A. obliczyła wstępnie pg. wzorów D orr’a i innych, dla 
przeciętnego przekroju terenu, długość pali 8.80 m dla 
nośności 55 t. i 7.10 dla 35 t. W artości grun tu  poszcze
gólnych uwarstwień, były wzięte z rozmaitych poważnych 
źródeł. Wszystkie pale wykonano z portland-cementu m ar
ki Saturn. W związku z wymaganem Wysokiem próbnem 
obciążeniem uzbrojenie pali wykonano z 6 prętów piono
wych średnicy 1C mm, ze spiralą średnicy 6 mm o skoku 
5 — 10 mm dostowanych do wartości uwarstwień te re
nu. W palach lanych na odcinkach silnie wodonośnych zasto
sowano siatkę ochronną. Podczas robót próbki terenu by
ły zbadane w laboratorjum  wytrzymałości m aterjałów  Po
litechniki W arszawskiej. Badania te dały tak  duży do
świadczalny współczynnik ta rc ia  i obliczeniowy kąt zasy
pu, że przy zastosowaniu ich do wzoru D orr’a otrzymywa
ła się nośność pali przekraczająca 200 t.

Wobec tego 2 pale zostały poddane próbnym obciąże
niom, rezultaty  których uwidocznione są na załączonym 
wykresie (rys. 10). Obciążenie pala lanego było zmonto
wane w ten sposób, że w każdej chwili można było pal od 
ciążyć i zamierzyć sprężyste odkształcenie camego pala, a 
więc mieć i odkształcenie stałe t. j. osiadanie pala (rys. 11). 
Pomiary wykonane były szczelinomierzem i kontrolowane 
niwelacją (rys. 12). Badając wykres dochodzimy do wnio
sku, że pal pneumatycznie betonowany przy 55 t, a  pal la 
ny przy 35 t  dały odkształcenie stałe nieprzekraczające 
1 mm oraz, że dopuszczalne obciążenie dla pala pneuma
tycznie betonowanego wynosi około 75 t, dla pala lanego 
43 t. poczem już następuje załamanie się krzywej osiada
nia.

Przy wykonywaniu pali w Poznaniu f-ma M. Łempic
ki S. A. miała do przezwyciężenia trudności spowodowane

Rys. 12. Pomiar osiadania pali szczelinomierzem. Na, dole 
widoczne lewary do odciążania pali.

napotkaną w terenie dużą ilością głazów narzutowych, co 
było zupełną niespodzianką, gdyż w przekrojach otworów 
badawczych głazy nie były notowane. Napotkane głazy w 
uwarstwieniach dyluwjalnych, a nawet i w trzeciorzędzie 
(pstre iły poznańskie) przedłużały czas wiercenia, często 
pięciokrotnie, co naruszało kolejność przesuwania czworo
nogów wiertniczych, zmuszało do pozostawiania niektó
rych bezczynnie, gdyż brak miejsca nie pozwalał na okrą
żanie czwórnogów wiertniczych pracujących na głazach.

Mając do dyspozycji 8 kompletów wiertniczych firm a 
wykonała bez zarzutu tę robotę w ciągu 3 miesięcy. Samo 
betonowanie ]3ala trwało przeciętnie około godziny. Gdyby 
nie napotkano wyżej wspomnianych trudności, wykonanie 
305 pali trwałoby nie dłużej jak  (5 — 7 tygodni.

Uważamy za właściwe poruszyć tu ta j sprawę wielkiej 
wagi dla projektowania robót palowych. Otwory wiercone 
ua terenie badanym pod budowle dają zazwyczaj bardzo 
pobieżną jego charakterystykę. Obliczenia teoretyczne noś
ności pali nie mogą być wykonane z pożądanem przybliże
niem, jeżeli nie mamy wartości nośnej poszczególnych 
warstw , a więc: współczynników ta rc ’a, katu zasypu, cię- 
ra ru  gatunkowego i t. p. Dla ustalenia tych wartości spo
sobem laboratoryjnym  trzeba by mieć próbki terenu z za
chowaniem wilgotność:, stopnia nawodnienia, układu i t. p., 
co w praktyce jest prawie niemożliwem.

Przeto ze względów technicznych po obwierceniu tere
nu i zorjentowaniu się, że zastosowanie robót palowych 
jest niezbędnem, należy wykonać próbne pale z obciąże
niem, co jedynie pozwoli należycie, i ekonomicznie zaprojek
tować fundamenty. W tym wypadku wykonanie kilku pal i 
lanych, jako najtańszych i niewymagających większych in
stalacji, da szybką i dokładną orjentację.

INŻ. ANDRZEJ EBERHARDT.

O BUDOWIE 5-CIU FILARÓW MOSTU DROGOWEGO 
PRZEZ WISŁĘ WE WŁOCŁAWCKU

Budowa 5-ciu filarów stałego mostu drogowego na W i
śle we Włocławku, wykonana w roku ubiegłym przez 
„Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych inż. Leszek M u- 
s z y ń s k i”, dostarczyła szeregu doświadczeń zarówno 
z dziedziny projektowania, jak i wykonawstwa, które po
winny zainteresować inżynierów budowlanych. W artykule

tym ujęte zostały te właśnie momenty doświadczeń ze 
szczególnem uwzględnieniem trudności wykonania, nieunik
nionych w robotach kesonowych, na tak wielkiej i kapryś
nej rzece jak  Wisła.

Dno rzeki w granicach budowy tworzą, jak zwykle w 
średnim i dolnym biegu Wisły, pokłady piasków i żwirów,
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pochodzenia aluwjalnego, a począwszy od głębokości 5 —
10 m. iły ‘) z okresu trzeciorzędu. Grubość pokładów iłów 
jest znaczna, przyczem nie są one jednolite (iły szare zwię
złe, żółtoniebieskie), a  ponadto zaw ierają one w arstw y wę
gla brunatnego i mułków piasczystych (Rys. N r. 1).

Fundam enty wszystkich filarów, oparte na kesonach, 
przechodzą przez w arstw y piasku i żwirów i są osadzone 
w pokładach iłów. Głębokość założenia wynosi od 6,30 m 
do 19 m. poniżej zera wodowskazu.

Obciążenie g run tu  w podstawie fundam entu nie prze
kracza 7 kg/cm 2, przyczem w obliczeniu nie uwzględniono 
następujących momentów łagodzących ciśnienie: tarc ia  
ścian fundam entu o g run t oraz wyporu wody.

Zachowanie pewnej oględności w obliczeniu okazało się 
trafne. Nie wszędzie bowiem można było osiągnąć jednoli
ty  g run t pod dnem kesonu.

W kesonie N r. 4, po opuszczeniu go do rzędnej pro
jektowanej — 16 m. od zera wodowskazu, natrafiono na 
żyłę węgla brunatnego przechodzącą wpoprzek kesonu i 
zawierającą nawet resztki drzewa. Dalsze, głębsze opusz
czenie kesonu nie zmieniło wiele sytuacji, tak, że ostatecz
nie przód i ty ł fundam entu został oparty na ile, posiada
jącym w dodatku gniazda mułku, a środek —  na w ar
stwie węgla brunatnego.

W spomniany zapas w obliczeniu nie wpłynął jednak 
ujemnie n a  ksz tałt fundamentów. Zostały one zaprojek
towane tak, aby w przekroju poprzecznym rzeki zajmowa
ły jaknajm niej miejsca. Przekrój poziomy fundam entu ma 
kształt wybitnie wydłużony: stosunek szerokości do długo
ści wynosi średnio 1 : 3.9. (Rys. N r. 2).

W szystkie fila ry  zostały posadowione na kesonach żel
betowych. Stosownie do warunków miejscowych (brzeg lub 
rzeka) i głębokości fundowania zostały zastosowane 3 ty 
py kesonów.

Dla fila ra  Nr. 1, znajdującego się na lewym brzegu 
Wisły poza zasięgiem średnich wód, został zaprojektowa
ny norm alny keson typu brzegowego, t. j. o stropie i 
wspornikach pełnych. W planie keson miał kształt prosto
k ą ta  o wym iarach 6,00 X 11,70 m. z niewielkiemi zao
krągleniam i na rogach. W skutek stosunkowo płytkiego w 
tem miejscu położenia pokładów iłów głębokość opuszcze
n ia kesonu wyniosła tylko 6,30 m. poniżej zera wodowska
zu czyli około 9 m. od powierzchni terenu.

Kesony filarów rzecznych N r. N r. 2, 3, 4 i 5 stano
w ią bardziej skomplikowany typ, kesonów t. zw. żebro
wych. , i ■

’) W toku robót jak i w projekcie powyższe iły nazy
wano glinami, ściśle biorąc w geologji „glina” oznacza ił, 
zawierający domieszkę piasku.

Ryn. N r. -1. Kesony N r. N r. 2 i  5.

Rys. Nr. 3 przedstawia keson zastosowany dla fila
rów Nr. 2 i N r. 5, gdzie głębokość posadowienia była od
powiednio: — 12 m i — 13,50 m od zera wodowskazu. 
Długość kesonu wynosi 18,25 m., szerokość u dołu 4,90 m. 
przy wysokości izby roboczej 2,20 m. i grubości zewnętrz
nych ścian wsporników 15 cm. Grubość płyty stropu wy
nosi 18 cm.

Keson fila ra  N r. 4 przedstaw ia ten sani typ co ke
sony N r. 2 i N r. 5, jednak ze względu na większą głębo
kość posadowienia (wg. projektu —* 16,0 m) posiadał nie
co większe wym iary: długość 18,45 m., szerokość 5,10 m. 
i grubość zewnętrznych ścian wsporników 17 cm. Keson 
ten został z powodzeniem opuszczony do głębokości o 3 m.



większej niż przewidziano w projekcie bez dokonywan'a 
w nim żadnych przeróbek.

Ostatni z kolei keson fila ra  N r. 3 przedstawiał .‘3-ci 
typ (Rys. Nr. 4). Ze względu na największą projektowaną 
głębokość opuszczania — 18 m. posiadał on wsporniki o 
podwójnych ścianach. Po opuszczeniu tego kesonu na dno 
rzeki przestrzeń pomiędzy śc:anami wypełniono betonem, 
co zwiększa wytrzymałość wsporników.

Pod względem konstrukcyjnym keson tego typu stoi 
niewątpliwie wyżej od kesonów poprzednich. Posiadając 
większą wytrzymałość jest, dzięki cienkości ścian (wew
nętrzne ściany 13 cm., zewnętrzne — 15 cm.), lżejszy od 
kesonu Nr. 4, posiadającego te  same wymiary zewnętrz
ne. W aga pierwszego wynosi 155,8 t., drugiego — 163 t.

Ten typ kesonu znalazł zastosowanie w Polsce po raz 
pierwszy, dzięki pomysłowi konstruktora inż. S tefana Za- 
grodzkiego, zmierzającego do opracowania typu kesonu 
żelbetowego odpornego na najcięższe warunki pracy.

Obserwacja przebiegu wykonania i opuszczan:a keso
nu Nr. 3, w której b rał udział projektodawca, nasunęła 
jednak kilka zastrzeżeń natu ry  praktycznej, które przed
staw iają się następująco:

1) Pojemność izby roboczej kesonu Nr. 3 jest mniej
sza o 20,7 m0 t. j. o 14% od pojemności izby roboczej ke
sonu Nr. 4 t. zn. kesonu o ścianach pojedyńezych i tych 
samych wymiarach zewnętrznych. 'Cyfrowo różnica ta  nie 
wydaje się wielka, jednak pochylenie śc!an wewnętrznych 
ku środkowi izby roboczej stw arza wrażenie ciasnoty, co 
łącznie ze zmniejszeniem objętości powietrza nie pozostaje 
bez wpływu na pracę kesoniarzy.

2) K ształt stropu kesonu, który tylko na malej sze
rokości jest poziomy un:omożliwia ustawienie drewnianych 
podpór t. zw. klatek) po bokach kesonu tak, aby dały one 
dostateczny moment względem osi podłużnej kesonu. W 
wypadku przechylenia kesonu w kierunku poprzecznym 
wyprostowanie jest skutkiem tego bardzo utrudnione.

3) Koszt robocizny szalowania i zbrojenia kesonu o 
ścianach podwójnych jest o 25% większy, niż przy keso
nie o ścianach pojedyńczych.

Ta ostatnia okoliczność jest wobec wysokości kosztów 
samego opuszczania, prawie bez znaczenia, natm iast dwie 
pierwsze zasługują na uwagę.

Charakterystyczną cechą wszystkich kesonów rzecz

nych we Włocławku jest brak sym etrji względem osi po
przecznej, czego się zwykle unika w praktyce kesonowej. 
Zwężający się stopniowo przód kesonu powstał wskutek 
dostosowań'a zc względów oszczędnościowych kształtu fun
damentu do obrysia spodu filara, zakończonego sprzodu 
wydłużoną izbicą. To posunięcie konstruktora zmniejszyło 
ilość be‘onu w fundamencie i objętość wykopu kesonowe
go, a prawdopodobnie i nie pozostanie bez dodatniego 
wpływu na rozmycie dna rzeki około filara. N atom iast do
kładne opuszczenie kesonu tego kształtu stw arza pewne 
trudności i wymaga odpowiednich kwałifikacyj od perso
nelu kesonowego firmy.

Naprężenie dopuszczalne w obliczeniu konstrukcji ke
sonów wynosiły: 44 kg/cm 2 dla betonu i 1000 k g /en r dla 
żelaza. Skład betonu wynosił 350 kg/m" kryszywa, przy- 
czem żwir był wyłącznie pochodzenia wiślanego. Po opu
szczania kesonu przystępowano już po upływie 8 dni od 
zabetonowania dzięki zastosowaniu cementu wysokowar- 
tościowego.

Przekrój noży kesonów przedstawiony jest na rys. 
Nr. 5. Ze względu na obecność w gruncie kamieni zastoso
wano tu  typ dość ciężki, znitowany z blach i kątowników. 
Pionowa półka noża wzmocniona jest przeponami z blachy 
gr. 12 mm. przypawanemi w odstępach 1.20 m. Ciężar no
ża jednego kesonu wynosił z górą 5 ton.

Montaż noża kesonu na rusztowaniu.

Żelazo noża jak  i zbrojenia kesonów było w gatunku 
t. zw. handlowym.

Należy zaznaczyć, że noże kesonów jak  i dodatkowe 
ru ry  szybowe o sredn'ey 0,90 ni. — razem 35 ton. żelaza — 
zostały wykonane w całości na miejscu w w arsztatach pc- 
lowych firm y, zaopatrzonych w maszyny o napędzie elek
trycznym. Okazało się to korzystniejsze od ofert fabrycz
nych.

Pewną niespodzianką był rodzaj iłu, znajdującego się 
pod Włocławkiem. Keson zachowujący się podczas opusz
czania w piasku zupehve normalnie, z chw lą napotkania 
pokładów ilu, zaczynał osiadać zbyt szybko i nierówno
miernie, co utrudniało utrzym anie go we wlaściwem poło
żeniu. Okazało się, że ił z pozoru zupełn:e zwięzły i tw ar
dy, posiada jednak pewną plastyczność, która powoduje 
wypieranie go do środka izby roboczej przez nóż kesonu.

Aby temu zapobiec zdecydowano, idąc za radą ken
s 'ruktora, powiększyć szerokość noży w dwuch ostatnich 
kesonach z 25 cm. do 40 cm. Sposób w jaki to osiągnięto 
wskazuje rys. Nr. 5, przyczem właściwy nóż żelazny pozo
stał bez zmiany. Wynik tej niewielkiej przeróbki był zu
pełnie dodatni i sprawdził przewidywania.



R N r .  5. N ó ż  kesonu.

Kesony Nr. Ni'. 2, :! i 5 zastały wykonane na ruszto
waniach na palach i opuszczone na dno rzeki przy pomo
cy specjalnych łańcuchów, sposobem zwykle stosowanym 
przy robotach kesonowych na Wiśle.

Ula wykonania kesonu Nr. 4, znajdującego się na 
środku rzeki, F irm a zastosowała metodę odmienną. Korzy
stając z malej szybkości prądu w tem miejscu wbito w dno 
rzeki wzdłuż zamkniętego obwodu drewnianą ścianką 
szczelną o grubości 10 cm., wzmocniono ją  ściągami i za
strzałami (Ilys. Nr. (i) i zasypano wewnątrz p'ask'em . 
Powstała w ten sposób sztuczna wyspa, na której wyko
nano keson.

R ys .  N r .  i:. 1’r z r k r ó j  poprzeczn i/  wi/scpki.

Głębokość wody w tem miejscu wynosiła w okresie 
wznoszenia wysepki 1 .(>() m. Celem zabezpieczenia ścianki 
od podmycia, od strony prądu została wbita w odległości 
kilku metrów od wyspy, dodatkowa krótka ścianka szczel
na, a sama wysepka obsypana bryłami ilu wydobytego z 
sąsiedniego kesonu.

Dla uniknięcia osiadania, bardzo niepożądanego pod
czas betonowania kesonu, deskowanie zostało zaprojekto
wanego tak, aby obciążenie piasku na wyspie było równo
mierne i wynos'to tylko 0,7 kg /cnr.

Mimo pewnego ryzyka wskutek szybkich zmian pozio
mu wody w Wiśle (poziom wyspy był o 1,40 m. niższy od 
poziomu rusztowań), wykonanie kesonu odbyło się zupehre 
normalnie, poczem, po upływie 8 dni irezbędnych dla 
stwardnienia betonu, keson został opuszczony do poziomu 
wody, bez użycia szluz i ścieśnionego powietrza.

Do opuszczania kesonów używano szluz rękawowych 
wspólnych dla ludzi i materjałów  (t. zw. osobowo-towaro
wych) , zaopatrzonych w windy z motorami prądu stałe
go. średnica ru r  szybowych wynosiła 90 cm. Na każdym 
kesonie przewidziano w zasadzie użycie 2 szluz, w pew
nym jednak okresie dla przyśpieszenia biegu robót opusz
czano jednocześnie 2 kesony, posiłkując się na jednym z 
nich trzecią szluzą — zapasową, będącą w dyspozycji 
przedsiębiorstwa.

Kopanie grun tu  w kesonie w piasku odbywało się wy
łącznie ręcznie; w ile posługiwano się również łopatami 
pneumatycznemu. Największe ciśnienie robocze wynosiło 
2,2 atm. ponad ciśnienie atmosferyczne. Okres pracy jed
nej zmiany wynosił przy niższych ciśnieniach — (> godzin; 
przy wyższych —• 4 godz.

Praca iv kesonie.

Specjalną uwagę zwróciło Kierownictwo firm y na 
czystość powietrza, tłoczonego do kesonów. Wpłynęło to do
datnio na wydajność pracy i zredukowało ilość zachoro
wań. Wypadków ciężkich, wymagających długiej kuracji 
w szpitalu, wogóle nie było, co należy uważać za wynik 
bardzo dobry.

Notowano tylko zasłabnięcia lżejsze, polegające na bó
lach w kończynach, które leczono przy pomocy własnej 
obsługi sanitarnej. W bardziej upartych objawach dawa
ły dobre rezultaty naświetlania lampą kwarcową, dokony
wane w szpitalu miejskim.

Opuszczanie kesonów miało przebieg normalny bez 
wypadków. Wszystkie kesony zostały doprowadzone do 
rzędnych, przewidzianych projektem a nawet głębiej, jak 
keson Nr. 4, o czem była już mowa wyżej. Podobnie ko
lejność i poziomy poszczególnych rodzajów gruntu odpo
wiadały naogół wynikom wierceń próbnych oprócz jedne
go wypadku w kesonie Nr. 4.

Po zabetonowan'u izby roboczej, zdjęciu szluz, wyciąg
nięciu ru r  szybowych i zabetonowaniu otworów, pozosta
łych po nich w fundamencie, przystępowano do układania 
licówki i betonowania jąd ra  filara.

Należy podkreślić, że pierwszą dolną warstwę licówki 
rozpoczynano układać dopiero po ukończeniu opuszczania 
kesonu. Wobec tego, że poziom odsadzki fundamentu wy
padał pod wodą, wymagało to zbudov/ania na każdym fun
damencie odpowiedirej prowizorycznej ścianki szczelnej i 
wypompowania z niej wody. Sposób ten wprawdzie droż
szy, daje jednak gwarancję dokładnego ułożenia dolnych 
w arstw  licówki filara , co nie jest pewne przy układaniu 
jej wtedy, gdy keson jest jeszcze w ruchu i może zmienić 
swoje położenie.



Kwestję wykonania tej ścianki rozwiązano w sposób 
zupełnie prosty. Przedłużono mianowicie drewniany płaszcz 
kesonu, oszalowany deskami 4 cm. grubości i uszczelniono 
go pakułami z nasmołowanych konopi. W rezultacie, po- 
nrmo pewnych wątpliwości, ścianka uzyskana w ten spo
sób była dostatecznie szczelna.

F ilary zostały w całości oblicowane szarym granitem  
z Klesowa na Wołyniu. Licówka boniowana posiadała na 
tyle i sprzodu filarów rzecznych ponad izbicą wysokość 
45 cm. Boki filarów zostały pokryte drobniejszą licówką 
boniowaną wysokości 22,5 cm. Wreszcie sama izbica zosta
ła obl'cowana czystym ciosem.

Filar rzeczny.

Skład betonu ją d ra  fila ra i fundamentów wynosił 200 
kg. cementu na 1 m3 kruszywa. Ciosy podporowe zostały 
wykonane z żelbetu. Każdy z filarów rzecznych posiada 
tylko jedną parę ciosów, gdyż dźwigary mostu będą dwu-

spornikowe. Dzięki tej okoliczności filary  są wąskie i 
przedstaw iają się bardzo lekko.

Dla dostawy części materjałów, przeprowadzenia 
przewodów powietrznych i elektrycznych oraz komunika
cji wybudowano równolegle do osi mostu, mostek roboczy 
długości 360 m.

Dostawa piasku i żwiru odbywała się prawie wyłącz
nie łodziami i barkami t. zw. batami wprost do rusztowań. 
Również dowóz licówki odbywał się wodą. Wskutek braku 
odpowiedniego terenu na brzegu rzeki, zabudowanym ka
mienicami czynszowemi, wyładunek licówki z wozów, segre
gowanie i naładunek na barki odbywał s :ę na placu, poło
żonym w odległości 1 km. w górę rzeki.

Do podawania licówki z barek względnie rusztowań 
dolnych na fila r zastosowano z dużem powodzeniem drew
niane żórawie masztowe, o napędzie elektrycznym.

Sposób dostawy żwiru i p :asku łodziami wprost do 
rusztowań przy filarach wyłączył możliwość urządzenia 
stałej fabryki betonu w jednym punkcie budowy i dowo
żenia stąd gotowego betonu do poszczególnych miejsc ro
boty. Uznano za odpowiedniejsze zastosowan'e 2 lżejszych 
betoniarek, ustawionych na rusztowaniach na rzece i prze
prowadzanych w miarę potrzeby z jedn. punktu na drugi.

Ilości robót wykonanych w okresie trw ania robót t. j. 
od 1 kwietn a do 15 grudnia 35 r. przedstawia się następu
jąco:

Wykonano ogółem 5950 m3 wykopu kesonowego, 6600 
m3 betonu, 400 m° żelbetu, ułożono 1450 n r  licówki i zuży
to 125 ton żelaza.

Opuszczanie kesonów rozpoczęto 1 m aja i ukończono 
22 października 35 r.

Projektodawcą podpór mostu był inż. Stefan Zagrodz- 
ki, konstruktor kesonów mostów drogowych w Puławach i 
Toruniu na Wiśle i w Konin'e na Warcie.

Na czele kierownictwa Państwowego stał inż. Stefan 
Litwiniszyn, którego zastępował początkowo inż. Edmund 
Hera, później inż. Tadeusz Słomiński.

Z ram ien 'a firm y , Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
nych Inż. Leszek Muszyński” kierował robotami inż. Wac
ław Frankowski, przy udziale inż. Andrzeja Eberhardta.

Widok ogólny robót.



Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ
BETONY I ŻELBETY.

WZMOCNIENIE ISTN IEJĄ C EJ BELKI ŻELBETOWEJ.

W budynku murowanym o stropach żelbetowych, na
leżało uzyskać powiększenie ubikacji, przez przesunięcie 
ścianki działowej. Zbadano uzbrojenie płyty i belki.

Obciążenie użytkowe, ubikacji powiększonej, potrzebne 
było w wysokości 500 kg /m 2 —  podczas gdy strop ubikacji, 
kosztem której powiększenie następowało, znosił tylko 
300 kg/m 2. Sprawdzenie natężeń w betonie i żalazie dla 
płyty dało wyniki zadowalające, natom iast w belce, nowe 
natężenia znacznie przękraczały normy. Należało zatem 
przystąpić do wzmocnienia belki żelbetowej.

Wzmocnienie belki zostało zaprojektowane i wykona
ne dwoma policzkami żelbetowemi, obejmującemi obustron
nie istniejącą belkę. l)la  wykonania tychże policzków odbi
to wyprawę z belki i części płyt, podstemplowano konstruk
cję jarzm am i. Wzdłuż belki (obustronnie) wykuto w pły
cie bruzdy, o zasadniczej szerokości projektowanego po
liczka; baczną uwagę zwracano na nieuszkodzenie odsłania
nego uzbrojenia płyty. Bruzdy te otrzymały ku górze 
poszerzeniu; tym  poszerzeniem policzki uzyskały kształt 
„jaskółczego ogona”. Wzdłuż istniejącej belki wycięte zo
stały na niej podłużne rowki, służące do mechanicznego 
zaczepienia boków belki o policzki. Ponadto w odstępach 
metrowych przekuto w poprzek belki otwory, dla założe
nia prętów kotwiących ze sobą oba policzki.

Po oczyszczeniu z rumowiska miejsca pracy założono 
uzbrojenie policzków i uzupełniono deskowanie. Wodą na
pojono istniejącą konstrukcję żelbetową i zabetonowano po
liczki. Założenie kotew wiążących policzki ze sobą nastę
powało w miarę postępu robót. Całość wykonana została 
ze szczególną starannością.

Związanie policzków wzmacniających z istniejącą po
przednio konstrukcją żelbetową je st zupełne. K onstrukcja 
istnieje już dwa lata i nie wykazuje żadnych różnic mię
dzy nowowykonaną a dawniej istniejąc.} częścią. Rozpiętość 
wzmacnianej belki wynosi 7 m pierw otna szerokość belki 
25 cm, je j wysokość 65 cm. Wykonane policzki m ają po 
25 cm. szerokości. Użyto 120 kg żelaza i 250 m3 betonu
o wytrzymałości kostkowej 155 kg/cm 2 — (po 28 dniach).

Inż. Biasion.

CZAPKI BETONOWE NA SŁUPACH I KOMINACH.
Skurcz cementu i wyrobów z niego, wykonanych i s ta 

le będących na powietrzu, należy do zjawisk, z któremi 
zwykle się nie liczy, ale które jednakże w ym agają pewnej 
uwagi i zastosowania odpowiednich środków ochronnych, 
zmniejszających lub usuwających jego szkodliwość.

Do najczęściej i najjask raw iej występujących skutków 
owego skurczu na eży odrywanie się nakryw  betonowych, 
tak  zwanych czapek, na słupach i kominach. Oddziela się 
od niżej leżącej konstrukcji nietylko sama czapka, lecz 
ciągnie ze sobą częściowo jedną, dwie lub naw et trzy  w ar
stwy cegły, na której spoczywa. A że odrywanie to zacho
dzi zawsze wzdłuż powierzchni najmniejszego oporu, a za 
tem nieporządnie, więc wygląd takiej czapki i pokrytego 
nią słupa, czy komina, po pewnym czasie jest nieprzyjem 
ny, szczególniej, gdy m ur jest otynkowany. To też nieraz 
słyszy się uwagi, o tandetnem  wykonaniu, gdy zaledwo 
w parę la t po skończeniu robót budowlanych zaczyna się 
już „walić".

Usunąć nieprzyjemne skutki nieuniknionego skurczu 
można w bardzo prosty sposób, stosując najlepiej podwój
ną wkładkę z tek tu ry  smołowanej (papy) pomiędzy mu- 
rem i kry jąca go betonową czapkę. Dla ukrycia rys, które 
nieuchronnie zjaw ią się wkrótce w tynku tam , gdzie le
ży wkładka, należy w tem miejscu wykonać m alutką po
ziomą bruzdkę, czyli bońkę, k tóra, będąc stale zacienioną, 
doskonale zam askuje pęknięcie.

inż. arch. M. Popiel.

FUNDAMENTY.
NIEŚCISŁOŚĆ WZORU DoRRA PRZY OBLICZANIU 

NOŚNOŚCI PALI W GRUNTACH GLINIASTYCH I IN 
NYCH, ODZNACZAJĄCYCH SIĘ  MOLEKULARNĄ 

PRZYCZEPNOŚCIĄ.

Jedna z firm  palowych umówiła się ze zleceniodawcą, 
że otrzym a zapłatę, licząc od m. b., za taką długość pali 
wierconych, ja k a  się okaże konieczna bądź w /g  wzoru Dor- 
ra  po zbadaniu laboratorjnem  spólczynników, które w tym 
wzorze występują, bądź na podstawie próbnego obciążenia.

Otóż pomiędzy wynikami w /g  wzoru D orra i w /g  
próbnego obciążenia powstały b. znaczne różnice, których 
istota sta je  się zrozumiałą po przejrzeniu dzieła Terzaghiego 
„Ingenieurgeologie”.

W zór D orra dla w arstw y jednakowego gruntu  przed
stawia się w postaci:

I % P i 1T =  'ftg*  ̂ -  +  y j . F . !  +  --[*-■

gdzie mamy następujące oznaczenia:
1 — długość zagłębienia w gruncie, U —  obwód przekroju, 
f  — ciężar objętościowy gruntu , [i — kąt naturalnego sto
ku, [i spółczynnik ta rc ia  między palem i gruntem .

K ąt naturalnego stoku w gruntach sypkich lub zupeł
nie mokrych jest wielkością dającą się jednoznacznie okre
ślić. Jest on poprostu kątem  ta rc ia  cząstek gruntu. W tym 
wypadku wzór D orra daje właściwe rezultaty.

Natom iast w gruntach gliniastych i im podobnych ką t 
naturalnego stoku jest rzeczą nierealną. Grunty te bowiem 
mogą się w pewnych wypadkach utrzymywać w zupełnie 
pionowych wykopach. Jeśliby w takim  razie za ką t <f przy
jąć 90°, to w /g  wzoru D orra nośność pala równałaby się 
nieskończoności. Logicznem wydawałoby się zastąpić kąt

T • ( 1 +  tg 3 p) U Is,

T — nośność pala,



naturalnego stoku kątem  wewnętrznego oporu przy prze
suwaniu, t. j. takim  kątem, którego tangens równa się sto
sunkowi siły działającej w płaszczyźnie przesuwania, powo
dującej pszesunięcie, do nacisku normalnego na tę płasz
czyznę.

Ale opór wewnętrzny przy przesuwaniu jest wielko
ścią zmienną w dość znacznych granicach: w /g  Terza- 
ghi’ego opór przesuwania „H ” w gruntach gliniastych jest 
sumą oporu molekularnych sił przyczepności „M” i wew
nętrznego ta rc ia  „N ”. Opór molekularnych sił przyczepno

ści jest proporcjonalny do powierzchni przesuwania, lecz 
niezależny od nacisku na powierzchnie, natom iast siła ta r 
cia wewnętrznego jest- funkcją sił normalnych do po
wierzchni.

Jak  pokazano na rys. 1 H =  N +  M.
Spółczynnik wewnętrznego oporu p, równy stosunkowi 

H N +-M
p =  — p  , jest zatem wielkością zmienną, zależną od P.

Siły P (nacisk boczny gruntu  na pal) nie dadzą się okre
ślić, przeto niewiadomo dla jakiego P należy wykonywać 
badania laboratoryjne.

W opisywanym wypadku Laboratorjum  zbadało opór 
wewnętrzny przy przesuwaniu dla kilku różnych P. i rze
czywiście wyniki były zmienne, zgodne w przybliżeniu 
z rys. 1.

Stąd wnoisek, że mogą zochodzić b. znaczne różnico 
pomiędzy wynikami otrzymanemi ze wzorów D orra i z 
próbnych obciążeń. M arodajnemi powinny być jedynie 
próbne obciążenia. L ite ra tu ra  ostatnich czasów potwierdza 
to zapatrywanie, np. Fundam enty Serka z 1932 r. przy
taczają przykłady, gdzie obciążenie obliczone ze wzoru 
Dorra różniło się kilkakrotnie od rzeczywistej nośności pa
la, ustalonej przez próbne obciążenia.

W. ż.

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE

*

Tcchnclogja batonu przestała już 
być dla ludzi technicznie wykształco
nych wiedzą tajem ną, wym agającą 
celebrowania i praktyk dla ogółu nie
zrozumiałych.

Zresztą do popularyzacji je j prak
tycznego stosowania powinny się by
ły przyczynić nowe normy wykony
wania robót betonowych, które w spo
sób skondensowany i powszechnie dla 
fachowców zrozumiały podały goto
we recepty metod wykonania betonu, 
jego kontroli i badania na podstawie 
dzisiejszego stanu wiedzy z tej dzie
dziny

Mimo to dzięki dość dużej dozy my
ślowej ociężałości i bezwładności w 
dalszym ciągu stosowanie norm odby
wa się w wielu wypadkach w sposób, 
który dowodzi, iż ich duch nie został 
powszechnie zrozumiany. Przeciwnie 
realizacja wskazań tych postępowych 
przepisów ma w bardzo wielu wypad
kach cechy bezdusznej biurokracji, 
wypełniającej bezmyś’nie litery p ra 
wa bez wnikania w ich cel i p raw 
dziwy sens.

Oto kilka przykładów.
N a objektach, gdzie specjalną uwa

gę kładzie się na jakość betonu tak 
dalece, iż term in i możność wypłaty 
rachunków przedsiębiorcy uzależnia 
się od wyników zgniatania kostek, nie 
zorganizowano zupełnie racjonalnej i

ciągłej kontroli betonu na budowie po
mimo, iż istnieją już dziś niedrogie i 
portatyw ne przyrządy dające się zain
stalować na każdej budowie. Zam iast 
tej celowej, ciągłej i badawczej kon
tro li, robi się parodję z te j ważnej 
funkcji. Kostki próbne robi się rzad
ko, przesyła się je  z dużemi ceregie
lami, trudnościam i i kosztami koniecz
nie do laboratorjum  w stolicy. To 
wszystko zaś zmierza do tego, by o- 
trzym ać wyniki, które w tym  wypad
ku muszą mieć charak ter przypadko
wy i na nich, z czystem sumieniem o- 
p iera się zarówno w iarę w dobroć 
wykonania jak  i stosunek umowny z 
przedsiębiorcą.

W innym wypadku na tym  samym 
prawie terenie, o czem zresztą dowia
dujemy się z jednego z referatów  na 
Zjazd Inżynierów Budowlanych, nie 
korzysta się z możliwości zgniatania 
walców średnicy 8 cm. na prasie znaj
dującej się na miejscu, lecz przesyła 
się duże kostki próbne do praw ie za
granicznego laboratorjum . To znowu, 
będąc dużym nietaktem  w stosunku 
do własnych placówek badawczych, 
jest zarazem przykładem niezrozu
mienia samych zasad badania, które 
mogą być wyelimonowane tylko przez 
częste i ciągłe badania, a nie przez 
rzadkie, choćby na objektach w więk
szej skali.

Na bardzo odpowiedzialnej budo
wie, prowadzonej do tego jeszcze w 
zimie, a  zatem w w arunkach nienor

malnych, wykonywano wprawdzie 
przepisowe kostki próbne, tylko... póź
niej n ik t się o nie troszczył, a tem 
mniej interesowano się, czy zostały 
laboratoryjne zbadane i jakie są wy
niki tych badań. Poprostu kwestję ko
stek próbnych potraktowano jak  u- 
przykrzoną muchę, od której trzeba 
się jak  najprędzej opędzić

Ponieważ ten zeszyt wydany z o- 
kazji Zjazdu Inżynierów ma możność 
dotarcia do najszerszych sfer jedno
stek na kierowniczych stanowiskach 
budowlanych, apelujemy na tem 
miejscu do nich, by w m iarę zasięgu 
możliwości sta ra li się wpajać we 
wszystkich, że nadzoru na budowie 
nie należy traktować jako bezduszną 
czynność, której celem jest jedynie 
osłona przed atakam i kontroli, by 
kontroli nie uważali za właściwy mo
ment do szykany, ’ecz jako działanie 
w kierunku zdobywania wskazówek 
do poprawy wykonawstwa i jako ma
te r ja ł do świadczalny do wzbogaca
nia wiedzy budowlanej.

** *

Bardzo często wypada nam  noto
wać wypadki, gdy instytucje zlecenio- 
dawcze ręki publicznej postępują 
przy wykonaniu umów sprzecznie z 
zasadą dobrych obyczajów. Je st to u- 
bolewania godne, że instytucje powo
łane do kierowania życiem publicz- 
nem i dawania dobrych przykładów,



stosują metody, za które zwykły 
śmiertelnik znalazłby się nietylko w 
kolizji z zasadami solidności i etyki 
ale nawet z przepisami prawa.

Jedna z firm  nadesłała nam  auten
tyczny odpis z zapisu w oficjalnym 
dzienniku budowy, z którego cytuje
my charakterystyczne w yjątki, opusz
czając nazwę instytucji i inne daty 
konkretne:

„Instytucja żąda, aby firm a zrzek
ła się ewentualnych pretensji z ty tu 
łu braku rysunków, niezatwierdzenia 
cen i innych przyczyn opóźnienia ro
bót, spowodowanego przez Instytucję.

Wobec powyższej decyzji naskutek 
zarządzenia Insty tucji proszę firm ę
o niezwłoczne doręczenie mi odnośne
go oświadczenia. Zaznaczam, że w 
myśl tego zarządzenia żaden rachu
nek nie przejdzie bez potrącenia kary  
konwencjonalnej, o ile nie zostanie 
złożone powyższe oświadczenie.

Gdyby tego rodzaju list wystoso
wał człowiek prywatny, to ad rsa t 
miałby prawo nazwać to wymusze
niem. Wiadomo bowiem, że przy o- 
becnej ciasnocie rynku pieniężnego 
wstrzymanie należności jest n a jb ar
dziej ostrą sankcją, k tóra wydobę

dzie od delikwenta naw et podpisanie 
na siebie wyroku śmierci.

W tym  wypadku broń wymuszenia 
była skuteczna w tym  stopniu, jak  
przyłożenie rewolweru na ciemnej i 
pustej ulicy. Pomimo tego, normalnie 
szanujący się człowiek nie ucieka się 
do takiej metody zdobywania dla sie
bie ustępstw  od kontrahenta, nawet 
gdyby mu nie groziły z tego powodu 
konsekwencje karne.

Musimy zatem wymagać, by te  sa
me przynajm niej zasady przyzwoito
ści obowiązywały instytucję ręki pub
licznej.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
§ 145.

N a marginesie Konferencji, zwołanej przez Min. Przem. 
i Hand, w sprawie uprawnień rzemieślniczych 

w budownictwie.

(M) — Nowelizacja praw a przemysłowego przez nie
dostatecznie zharmonizowany z całością ustaw y nowy prze
pis artykułu 145 wprowadziła zupełnie nieoczekiwanie no
we, a zupełnie sprzeczne z życiem przepisy w odniesieniu 
do samego wykonawstwa robót budowlanych.

A rtykuł 145, o którym  mowa znajduje się w dziale 
ustawy mówiącym o rzemiośle. Znajduje się tam  dlatego, 
że ustawodawca, biorąc pod uwagę względy na bezpie
czeństwo publiczne i szerzącą się niefachowość wykonaw
stwa i biorąc w obronę rzemiosło przed konkurencją ele
mentu pozbawionego jakichkolwiek kwalifikacyj zarządził 
nim, aby osoby wykonujące rzemiosło m urarskie lub ciesiel
skie wchodzące w zakres robót budowlanych t. zw. na
ziemnych musiały się wylegitymować tytułem  m istrza tych 
rzemiosł.

Skromny zdawałoby się ten artykuł, wnoszący u re
gulowanie upraw nień do wykonywania pewnego rodza
ju  robót na najniższym, bo rzemieślniczym szczeblu wyko
nawstwa, w próbach przystosowania go do życia nabrał 
jednak znaczenia wielkiej wagi, ukazując w pełni następ
stwa swego całkowitego oderwania od praktyki.

W konsekwencji w yinterpretowany on został tak, że 
z jego mocy jakiekolwiek wykonawstwo przy robotach n a
ziemnych objętych przepisam i innej ustawy, bo budowla
nej (art. 333, 334) może spoczywać wyłącznie w rękach 
mistrzów ciesielskich lub m urarskich, a niedostępne jest 
dla osób legitymujących się znacznie wyższemi kw alifika
cjami, bo ukończeniem średnich szkół budowlanych lub od
powiednich wydziałów politechnik, obejmujących swym za
kresem te rodzaje rzemiosła.

N a podstawie te j in terpretacji zakazano prowadzić 
budowy szeregowi przedsiębiorstw budow'anych, kierowa
nych całkowicie przez wysoko wykwalifikowanych inży
nierów praktyków, motywując to brakiem posiadania przez 
nich tytułów mistrzowskich.

Ten stan rzeczy wywołał przedsięwzięcie energicznych 
kroków ze strony Stowarzyszenia Zawodowego Przemy
słowców Budowlanych, które łącząc przedsiębiorstwa bu
dowlane wszelkich typów, musiało jednakże przeciwstawić 
się interpretacji przepisów prawa, stojących w całkowitej 
sprzeczności już nic tylko z życiem, ale i logiką i nor

malnym rozwojem przemysłu budowlanego, przed którym 
położona została w ten sposób tam a.

Stanowisko Stowarzyszenia poparte zostało całkowicie 
przez sfery inżynierów budowlanych, zrzeszonych w Zwią
zku inżynierów budowlanych oraz budowniczych, zrzeszo
nych w Związku stowarzyszeń samodzielnych budowniczych 
i kierowników robót.

W związku z tą  akcją w dn. 24 stycznia b. r. zwo
łana została celem wszechstronnego wyświetlenia zagad
nienia przez M inisterstwo Przemysłu i H andlu konferen
cja pod przewodnictwem dyr. Kandla, w której wzięli u- 
dział przedstawiciele zainteresowanych M inisterstw, a więc: 
Przem. i Handlu, Spraw  Wewn. i Oświaty, oraz przedsta
wiciele zainteresowanych organizacyj gospodarczych, za
wodowych rzemieślniczych, jak  to już poprzednio wspom
nianych, dalej zaś Związku Izb Przem.-Handl., rzemieśl
niczych, m ajstrów  budowlanych i t. d.

Na wielogodzinnej te j konferencji zagadnienie zo
stało oświetlone wszechstronnie i niemal całkowicie w yja
śniło sytuację, przyczem wyłoniono komisję, składającą 
się z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych, która 
zobowiązana została do przedłożenia M inisterstwu wspól
nych wniosków w kierunku ustawowego uregulowania 
sprawy.

Z przebiegu dyskusji należy zanotować następujące 
momenty:

1. Rzemiosło stoi na stanowisku, że, ze względu na in
teres ogólny, wykonywanie rzemiosła m urarskiego i cie
sielskiego winno spoczywać w rękach fachowych, przyczem 
za fachowców pod tym  względem mogą być uważani ty l
ko mistrzowie rzemieślniczy m urarscy i ciesielscy, którzy 
jedynie sprostać mogą zadaniom techniki m urarskiej i cie
sielskiej jako fachowcy - rękodzielnicy, m ający najlepszą 
znajomość praktyczną i kształcący uczniów rzemieślni
czych. Rzemiosło odmawia znajomości rękodzieła budowni
czym, architektom  i inżynierom budowlanym.

2. D yskusja wyjaśniła, że mistrzowie są w  większo
ści wypadków przedsiębiorcami budowlanemi, że sami nie 
wykonują robót, lecz narówni z budowniczemi i inżynie
ram i są kierownikami wykonawstwa i że posługują się 
przy wykonawstwie nie swoimi uczniami lub czeladnikami 
lecz zwykłym elementem robotniczym.

3. W yjaśniono następnie, że szkolnictwo budowlane 
zarówno wyższe jak  i średnie uwzględnia w wysokim stop
niu praktykę i przygotowuje właściwy element kierowni
ków wykonawstwa, przyczem dla dobroci wykonawstwa 
m iarodajna jest umiejętność wykonania  rzemiosła, która



fachowców ze średniem i wyższem wykształceniem niew ąt
pliwie cechuje, a nie sprawność wykonania, w której mo
gą mieć przewagę rzemieślnicy,

4. Ponieważ a rt. 145 odnosi się jedynie do robót bu
dowlanych naziemnych objętych ustaw ą budowlaną, wytwo
rzyła się w praktyce zgoła paradoksalna sytuacja, w któ
re j inżynier posiada pełne przez nikogo nie kwestjonowa- 
ne prawo swobodnego doboru współpracowników przy wy
konywaniu skomplikowanych i odpowiedzialnych robót 
inżynieryjnych jak  np. mosty żelbetowe sklepione, nabrze
ża portowe, przegrody dolin i t. d., a sta je  się jednocze
śnie niesamodzielnym i posługiwać się musi „mistrzem" 
przy budowie np. ogrodzeń murowanych.

5. Biorąc dosłownie przepis p raw a przemysłowego n a
leżałoby na każdej budowie zatrudnić ty lu  „mistrzów", ile 
rzemiosł budowlanych wymienia prawo przemysłowe i to 
bez względu na wielkość i charak ter budowy. Widać z te 
go, jak  stosowanie a r t. 145 w jego obecnej redakcji wpły
wa na niepotrzebne zwiększenie liczby stopni organizacyj
nych na budowie, komplikując ją  tem  samem i podrażając 
niepotrzebnie.

Ze swej strony musimy dodać, że rozpatru jąc zagad
nienie pod kątem zarówno interesu ogólnego jak  i gospo
darczego wyrazić musimy zdziwienie w odniesieniu do sta 
nowiska rzemiosła w te j całej sprawie.

A rt. 145 stw arza bowiem niewątpliwie d 'a  pewnej ka- 
tegorji rzemiosła przywileje, nieuzasadnione absolutnie 
niczem. Ta sama ustaw a w a rt. 149 daje np. osobom z a-

ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU TECHNIKÓW R. P.

W dniach 2 i 3 lutego 1936 r. obradował w Katowicach
VI. Zjazd Delegatów Związku Techników R. P,

Otwarcia Zjazdu w Sali posiedzeń M agistratu m. K a
towic dokonał prezes Zarządu Głównego p. T a ff  A leksan
der. Zjazd zaszczycili swoją obecnością pp : Wicewojewo
da śląski Malhomme, M arszałek Sejmu Ś!. Grzesik, Wice
prezydent m iasta Katowic Skudlarz. Ponadto reprezento
wane były przez swych delegatów Liga Drogowa, Dyr. Okr. 
Poczt i Tel., Przemysł., Stowarzyszenia pokrewne i Szkol
nictwo zawodowe.

Przewodniczył obradom p. Pakuła z Katowic. Dłuższy 
re fe ra t p. t. „Społeczeństwo techniczne a dobro Państw a" 
wygłosił p. Bizowski z W arszawy. Wysłano depesze hoł
downicze do Pana Prezydenta R. P , Generalnego Inspek
to ra  Sił Zbrojnych, P. Prezesa Rady M inistrów i Pp. Mi
nistrów  resortów związanych z zagadnieniami techniczna- 
mi oraz do P. Wojewody Śląskiego. Po zakończeniu czę
ści oficjalnej właściwe obrady trw ały  dwa dni. Odbyto 
wycieczki do hu ty  „Piłsudski", Państw . F abr. Związków 
Azotowych w Chorzowie i kopalni „W ujek" w Katowicach.

Tematem obrad zjazdu była spraw a scalenia wszyst
kich stowarzyszeń technicznych —  zawodowych w „N a
czelnej Organizacji Stowarzyszeń Technicznych" oraz sp ra
wy wewnętrzne Związku Techn. R. P.

NOWE NORMY POLSKIE.

Polski Komitet Norm alizacyjny przy Ministerstwie 
Przemysłu i H andlu podaje do wiadomości, iż ukazały się 
między innemi z druku następujące Polskie Normy, uchwa
lone przez plenarne posiedzenie Komitetu w dniu 3 grudnia
1935 r.

Ogólne.
o—105 Układ blankietu listowego. Form at A 4. 
o— 106 Układ blankietu listowego. Form at A 5.

kademickiem wykształceniem obejmującym dany rodzaj 
rzemiosła prawo kształcenia uczniów w danym rzemiośle, 
nie dając jednocześnie im praw a wykonywania rze
miosła. Ta sama przeto ustaw a w różnych przepisach, 
przeczyłaby sobie, gdyby interpretow ać je j zasady tak  jak 
to robi rzemiosło.

Rzemiosło zamyka oczy zarówno na rozwój, jak  i bo
gactwo form  budownictwa, które coraz wyraźniej i do
bitniej wychodzą z charakteru rzemieślniczego. Rzemiosło 
m urarskie i ciesielskie oderwawszy się od swych podstaw 
i wypuściwszy ze swych rąk  najszczytniejsze swe zadanie 
jakim  było kształcenie zastępów czeladniczych, oraz za
traciwszy niemal wszystkie swe cechy rzemieślnicze, w imię 
„tytułu m istrza", będącego dzisiaj niczem innem, jak  tylko 
jednym z kwalifikowanych tytułów technika, pragnie dla 
tego właśnie ty tu łu  stworzyć specjalne przywileje na szko
dę wyższych kwalifikacyj. Przywileje te w praktyce, nie 
m ając nic wspólnego z dobrocią i znajomością wykonaw
stwa budowlanego, z interesem ogólnym i celowością go
spodarczą, w efekcie są przywilejam i typu obciążającego 
zwyżką kosztu budowy życie budowlane.

N a podobne przywileje nie stać nas chyba, i niema 
dla nich w Polsce miejsca. Precedensy pod tym względem 
żadne nie istnieją.

Pisząc to wszystko nie mamy na celu zwalczać rze
miosła; uważamy jednakże, że każda rzecz winna być tra k 
tow ana we właściwym je j rozmiarze i odpowiadającej jej 
celowi formie.

o—502 Kreślenie techniczne. Skale i typy liczb wymiaro
wych. (Wydanie 2-gie zmienione).

Budownictwo.
Ogólne.

B— 198 Roboty betonowe i żelbetowe. Pomiar i obliczanie. 
Ilości robót betonowych i żelbetowych.
M aterjały  budowlane.

B—„310 Cegła kominówka. W ym iary i warunki techniczne 
dostawy.

Okucia do drzwi i okien.
B— 1685 Zamek drzwiowy wpuszczany i osłonki do niego. 
B— 1693 Baskwil zwykły do okien i drzwi balkonowych.
B— 1694 Baskwil kantowy do okien i do drzwi balkonowych 

j ednoskrzydłowych.
Normy powyższe są do nabycia w Biurze Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego (W arszawa, Elektoralna 2).

ZASTOSOWANIE PODŁÓG GUMOWYCH 
W BUDOWNICTWIE.

Od wielu la t znane są i stosowane podłogi gumowe 
lub w postaci mieszanki kauczuku z szeregiem innych ma
terjałów. W praktyce, mieszanka okazała się trw alszą i lep
szą w użyciu, dlatego dzisiaj poważniejsze fabryki stosują 
wyłącznie mieszanki. Na zachodzie, a  w szczególności w 
Anglji, Niemczech, Ameryce Północnej, Czechosłowacji, 
Szwecji użycie podłóg gumowych jest na porządku dzien
nym, szczególnie w gmachach użyteczności publicznej, choć 
coraz bardziej zaczynają być stosowane i w budownictwie 
mieszkalnem.

Podłogi gumowe czy też z mieszanki posiadają abso
lu tną szczelność, zupełnie nie są wrażliwe na mycie wodą, 
używaną nawet w  dużych ilościach, łatwość utrzym ania 
czystości pozwala na najbardziej ścisłe przestrzeganie za
sad hygieny nowoczesnej.

Trwałość podłóg gumowych (pod tą  nazwą rozumiemy



podłogi wyrabiane z mieszanek) jest, doprawdy, zdumiewa
jąca, gdyż nawet próby wykładania szos i jezdni dały do
datnie rezultaty.

W szpitalnictwie użycie podług gumowych je st nieod
zowne ze względu na łatwość utrzym ania pomieszczeń szpi
talnych w idealnej czystości i braku szczelin, które przy 
innych podłogach, jak  drewniane, terrakotowe lub kamienne 
występują w większej lub mniejszej ilości i są rozsadnika- 
nii kurzu, brudu i bakterji. Podłogi gumowe zmywać można 
środkami dezynfekcyjnymi, a bakterje nie znajdując w gu
mie dobrej pożywki ulegają o wiele łatw iej zabiciu i nie 
rozw ijają się. Będąc złym przewodnikiem elektryczności 
podłogi gumowe powinny znaleść szerokie zastosowanie w 
gabinetach elektroterapji, d jaterm ji, rentgenologicznych 
i wszędzie tam , gdzie stosowane są ap a ra ty  elektryczne. 
Zdolność pochłaniania dźwięków czynią z podłóg gumowych 
niezastąpiony m aterjał, elastyczność zaś i niepoślizgo- 
wość tych podłóg jest również specjalnie pożądaną w szpi
talnictwie.

Wyklejanie chodnikami gumowemi stopni schodowych 
jest praktyczniejsze i celowsze od najrozmaitszych innych 
chodników lub m aterjałów  z których robione są stopnie. 
Niepoślizgowość odgrywa tu  najważniejszą rolę, a trwałość 
tego rodzaju stopni je s t zdumiewająca.

Bogactwo kolorów pozwala na dowolne kompozycje ko- 
lorystyczno-artystyczne, podnosząc w dużym stopniu piękno 
wnętrza.

W zależności od doboru mieszanek, z których w y rą b a 
ne są chodniki gumowe, zależy ich trwałość. Skład mie
szanki powinien być tego rodzaju, aby chodniki gumowe 
nie wydłużały się pod wpływem ruchu mniej lub więcej in
tensywnego, nie kruszyły się, były odporne na ścieranie 
i zachowywały stałe swą elastyczność. Gdy podłogi gumo
we są zbyt miękkie to utrzym anie czystości je s t trudn ie j
sze, przyczem powstaje obawa odklejania się i wzdymania.

Chodniki gumowe wykonywane są dwuwarstwowo, 
górna w arstw a to  właściwa gum a podłogowa, dolna w ar
stwa normalnie wykonana w kolorze czarnym z odciskiem 
płótna służy do przyklejania. Oprócz tego dolna w arstw a 
ma na celu zabezpieczenie podłogi od wszelkiego rodzaju 
zniekształceń. W arstw a górna barw iona jest na całej swej 
grubości, ewentualne więc ścieranie nie wpływa na stratę  
koloru.

Do wyklejania używać można chodniki o grubościach 
od 3 do 8 mm., lub jeszcze grubsze. Grubość, którą należy 
zastosować zależy od natężenia ruchu i stanu podłoża. Dla 
pokrycia stołów, lad sklepowych w ystarczy grubość 2 lub 
3 milimetrów, łazienki, klozety, pokoje mieszkalne, kuch
nie winny być wyklejane chodnikami o grubości 4 lub 5 
milimetrów, schody w zależności od natężenia ruchu chod
nikami 4 do 7 milimetrowymi, sale, sklepy, halle 5 do 7 
mm., gmachy użyteczności publicznej o dużym ruchu 8 mm. 
lub grubsze.

Chodniki gumowe wyrabiane są o szerokości do 1500 
mm., długości do 30 metrów, ze względu na ułatw ienia tra n 
sportowe. Przy udzielaniu zamówień wskazane jest nadsy
łanie dokładnych szkiców, podług których wykonywane bę
dą pasy odpowiedniej szerokości i długości.

Podłogi gumowe można wykonywać w dowolnych de
seniach. Wobec bogactwa kolorów można wykonywać podło
gi gumowe harmonizujące z  wnętrzem i umeblowaniem.

Dla pewnych celów wyrabiane są również chodniki ry- 
flowane, używa się je jako pokrycie stopni samochodowych 
i stopni schodowych.

Podłogi gumowe mogą być wykładane na dowolnych 
podłożach, pod warunkiem jednak, że podłoże będzie zu

pełnie równe bez wzniesień i zapadów. Podłóg gumowych 
nie można wyklejać na podłożach wilgotnych; o ile podło
że jest zniszczone (beton popękany), należy położyć nową 
w arstwę betonu, dać je j należycie przeschnąć i dopiero wte
dy wyklejać podłogę gumową. W wypadku zniszczonego 
podłoża drewnianego, należy na podłożu takicm ułożyć dyk
tę przynajm niej 5 mm. grubości. Chodników gumowych nie 
można wyklejać na drzewie malowanem lub zaciąganem, 
przed wyklejeniem należy podłogę zcyklinować lub wy- 
wiórkować.

Dla utrzym ania podłóg gumowych w  należytej czy
stości używa się zwykłej wody, o ile podłogi są bardzo za
brudzone należy je  zmywać wodą z mydłem. Należy uwa
żać, aby na powierzchni chodników nie pozostał osad z my
dła, szczególnie w postaci tłustej błony, błona bowiem taka 
czyniłaby chodnik brudzącym się. Nie należy stosować past
0 podkładzie terpentynowym lub o innym rozpuszczalniku 
gumy, w wypadku chęci otrzym ania ładnej i lśniącej po
wierzchni można zaciągać podłogę czystym woskiem 
pszczelim.

Inż. E . Rogoziński.

W IELKI PROGRAM BUDOWY DOMÓW MIESZKAL
NYCH W  STANACH ZJEDNOCZONYCH.

N a konferencji prezydentów m iast w Waszyngtonie 
senator W agner przedstawił wielki program  budowy do
mów mieszkalnych. — W edług obliczeń, w Stanach Zjed
noczonych potrzeba będzie zbudować w najbliższych 10 la
tach  14.000.000 nowych mieszkań dla pomieszczenia przy
rostu ludności i wzamian miljonów mieszkań, które trze 
ba zburzyć ze względu n a  katastro falny  ich stan. —

Program  ten  wymagać będzie w ydania około 65 mil- 
jardów  dolarów, czyli 6.5 m iljarda rocznie. —  W edług se
n a to ra  W agnera wydatki te  będą pokryte: 1) z dotacji
1 pożyczek Rządu dla budowy tanich mieszkań dla te j ka
tegorji ludności, k tóra nie je s t w stanie sam a budować do
mów, i 2) z kapitałów  prywatnych przez ludność zamoż
niejszą. —  Z dotacji Rządu może być wybudowane około 
8 000.000 mieszkań, a  z kapitałów  pryw atnych około 
6.000.000. —

Tak samo jak  Rząd buduje drogi i szkoły, tak  samo 
musi budować i tanie mieszkania. —  Przeciętny obywatel 
może zacząć kupować sobie jedzenie i ubranie z chwilą, 
gdy dostanie pracę, lecz nie je s t w stanie zacząć budować 
dla siebie mieszkania, dopóki nie osiągnie pewnego stop-' 
nia zamożności. —  Ale ta  zamożność nie będzie osiągnię
ta , dopóki nie ruszy się budownictwo i przemysł z niem 
związany. —

Senator W agner jest autorem  projektu praw a, upo
ważniającego miejscowe władze budowlane do przebudowy 
zaniedbanych i niehygjenicznych części miast. —  Prawo to 
będzie przeprowadzone na najbliższej sesji Kongresu. — 
Jednocześnie przedstawiony będzie Kongresowi projekt 
wyasygnowania 800.000.000 dolarów na rozpoczęcie akcji 
budowy domów mieszkalnych. —

W związku z temi zamierzeniami ciekawe je st spra
wozdanie sekcji budowy mieszkań P. W, A. (Public Works 
A dm inistration) w  grudniu 1935 r . W edług tego sprawo
zdania w roku ubiegłym rozpoczęto wykonywać 57 projek
tów tanich domów, w  których znajdzie pomieszczenie
130.000 osób. —  Koszta budowy wyniosą około 148.000.000 
dolarów z czego na robociznę przypadnie około 86,000.000.
— Przy budowie te j zatrudnionych będzie 100.000. osób. —

J. Ch.
The Constructor, grudzień 193ii r.



OSTATNIE PRZETARGI.

Uwaga —  Zwracamy uwagę Czytelników, iż wyniki 
przetargów są wcześniej ogłaszane w naszym Biuletynie 
Przetargowym.

Roboty wykończeniowe domu przy ul. Krasińskiego r-g 
Stołecznej na Żoliborzu — Zakład Ubez. Społ. — 20. I. 

1936 r. (Biul. Przet. poz. 1833).

Roboty budowlane

F  I R M A Budo
wlane Terenowe Różne

Lencki i Rybczyński
160191.66 +  20% 192299.99 4858.91 5376.12

Gadomski 197265.78 4382.97 2044.45
Z. Mięsowicz 202375.39 — —

Spółdz. Przem. Budow
nictwa 205453.80 4927.67 2521.80

F I R M A Zł.

Roboty kowalskie i ślusarskie
Wos
Zieleziński
Nadolski i Mołodecki 
Spółdz. Przem. Budów.

21600.85
24911.64
33022.60
42853.02

Stolarskie.

S. Kuperman 
Pow. Tow. Parkietowe 
Starachowice 
Smolikowski i S-ka
A. Jaworski, Bydgoszcz
T. Czosnowski i S-ka ~ 
L. Daab
B. Sosnowski i S-ka

70438.88
74805.60
82133.—
82416.75
82939.28
87890.40
90637.—
93665.-

Posadzka i podłogi.

Parkiet-Goligier, Przemyśl 
Centkiewicz i Niedzielski 
Alfa, W arszawa 
Pińczuk
Szpatz i Zimand

57459.50
58446.50
60961.50 
64577.-
80920.50

Malarskie.

Cz. Jerczyński i A. Będzielewski
Pińczuk
St. Jarzęcki
Pstrusiński i Syn
Spółdz. Przem. Budownictwa

20934.67 
36109.19 
41402.92 
42407.65 
43171 38

Szklarskie.

Antczak
Zrzeszenie Szkl. 
Sp. Przem. Bud. 
Pińczuk

8772 52 
9122.39 
9485.55 
9559.90

Zduńskie.

Spółdz. Przem. Bud. 
Pińczuk

13129.—
13830 —

Wykończenie domu przy ul. Wilanowskiej w W arszawie — 
Z. U. S. — 27. I. 1936 r. (Biul. Przet. poz. 1837).

F I R M A Zł.

Roboty budowlane.
Spółdzielnia Przemysłowców Budów 

nictwa — W arszawa, Klonowa 5. 
Spółka Inżynierów Komunikacji 
„Tri“
Brzeziński T.

180.399.67
383.841.16
187.877.56
188.771.86

Roboty stolarskie.

Powszechne Tow. Parkietowe
Stolarnia Mech. Jaskrów
Tad. Brzeziński
Kawa i Milbaucr
Starachowice
Kuperman
B. Sosnowski i S-ka 
Sp. Inż. Komun.
Leopold Daab

50.500 
53.800 
55.700
56.200
57.200 
58.600 
60.000
61.500 
62.100

Centralne ogrzewanie.

W isła
Kamler
Radłowski i Sztos
Zajączkowski i Szewczykowski
Tad. Brzeziński
Godlewski
Inż. Zakrzewski
Drzewiecki i Jeziorański
L. Cieślikowski
Sp. Inż. Kom. — Budown. Sanitarne 
Tri

36.700
39.300
41.300 
41.400
41.500 
42.000
43.500 
42.600
45.900 
46-400
46.900

Kanalizacja i wodociągi.

Zakrzewski
Zajączkowski i Szewczykowski 
Kamler
Tow. Robót Inżyn.
Radłowski i Sztos 
Godlewski 
W isła 
Brzeziński
Drzewiecki i Jeziorański 
Sp. Inż. Komunikacji

47.600 
49.500
49.700
50.200
50.200
50.300
52.600
55.200
55.300
58.700

Pralnia mechaniczna.

Kamler
Zajączkowski i Szewczykowski
Wisła
Brzeziński
Drzewiecki i Jeziorański

16.500
16.800
16.800
17.700
17.900

Instalacja elektryczna.

Tow. Robót Elektr.
Milewski i śledziński 
Urz. E lktr. Wojew.
Skudro
Kadyński i Iieingold 
St. Tytus Sadowski 
Wróblewski i Binzer '
Zucker i Straszewicz 
Stefan Ulicki 
Michnowski St.
Brzeziński
Pol. Elektroradjo Jan  Bartosiak 
Inż. Zuchmantowicz 
Sp. Tnż. Komun.

12.400
13.000
14.700
14.800
15.000
15.000
15.500
15.600
15.600
15.700
16.500
17.700
18.800 
21.901)



Przetarg' na wykonanie przekrycia płyty żełb. konstr. stal. 
na Dworcu Głównym w W arszawie — 4/II-1936 (Bial. 

Przet. poz. 1380).

F I R M A Zł.

Landau N., W arszawa, W arecka 9 164.475
U rman 166.593
Krzypkowski 168.413
Krausz 168.892
Podlecki i Slobodziński 174.357
Bobieński 174.821
Budowa 180.232
Spółka Inżynierów Kom. 189.258
Stronczyński, Cz. Uojarski 189.504
Boniecki 191.095
Czeżowski i S trug 191.931
Szretter O. i S-ka 192.030
Budopol 192.198
Zjednoczeni Inżynierowie 203.654

TARYFY KOLEJOWE.

NOWE TARYFY NA PŁYTY GLINIANE (POZ. 1121), 
CEMENTOWE (POZ. 1144), KAFLE NIEPOLEW ANE 

(POZ. 1130) I POLEW ANE (POZ. 1131).

W Dzienniku Tar. i Zarz. Kol. Nr. 1 z dnia 11.1. 1936 
zostały ogłoszone następując!' ta ry fy  na artykuły  wymie
nione w nagłówku.

Opłaty w groszach za 100 kg

O płyty gliniane kafle KafleboO) i cementowe polewane niepolewane
tEj £
o S a b c a b c a b c

30 70 59 55 59 49 45 59 49 40
50 93 74 68 78 61 54 78 61 48

100 149 112 99 125 91 77 125 91 67
200 246 176 153 202 142 116 202 142 98
300 325 229 197 266 J83 148 266 183 124
400 388 271 231 317 217 173 317 217 145
500 433 301 256 349 237 190 349 237 155
600 461 320 272 373 253 202 373 253 166
700 490 339 288 397 269 214 397 269 176
800 518 358 303 422 285 226 422 285 187
900 547 377 319 446 300 238 446 300 197
1000 575 396 335 470 316 250 470 316 208
1100 603 414 351 494 332 262 494 332 220
1200 632 433 637 518 347 274 518 347 240

1’uiiyit: a — najm niej za 5000 kg.
b — najm niej za 10.000 kg. 
c — najm niej za 15.000 kg.

ZMIANA TARYF NA PRZEWÓZ MATERJAŁÓW 
RUDOWLANYCH.

W załączniku do Dz. Tar. i Zarz. Kol. N r. 1 z dnia
11.1. 1936 zostały ogłoszone ta ry fy  kolejowe na przewóz 
m aterjałów budowlanych, obowiązujących od dnia 15.1. 
1936 r. (patrz tabele obok).

T aryfa na przewóz m aterjałów  budowlanych obow. od 
15.1.36.

Przedmiot Warunki
stosowania

Opłaty

k  1 — K am ien ie  polne i o to 
cz ak i rzeczne  — poz. 
201 k . t.

N ajm n ie j za  ładow ność
w agonu.

K ol. V I.

k  2 — S k a ły  n ieobrob ione, ł a 
m a n e , łu p a n e , k ru szo n e  
o  k s z ta łta c h  n ie re g u 
la rn y c h  poz. 201 k. t.

N a jm n ie j za  ład . w a 
gonu . N ad aw ca  w i
n ie n  n a  liśc ie  p rzew o
zow ym  n a p is a ć : „ K a 
m ień  p rzeznaczony  
do  ce lów  b u d o w la
n y ch " .

K ol. V I.

k  8 — P ia s e k , żw ir, i żw irek  
su row e, przew ożone lu 
zem  (poz. 202), o p a k o 
w an e  albo  te ż  p rz e s ia 
ne, p łó k a n e  lub  s z la 
m ow ane (poz. 203). (Ili- 
n y  su ro w e i t. cl. (poz. 
204 i 205).

N a jm n ie j za  ła d . w a 
gi mu.

K ol. V II.

k  9 — D olom it, g ip s , w ap ień  
palo n e  w apno  gaszone  
(poz. 207).

O gólne. K ol. V.

k  10 — C em en ty  m ielone w sz y 
s tk ic h  nazw  i w apno  
h y d r . m ielone poz. 
209 a.

O gólne. K ol. I.

k  19 — K am ien ie  budow lane 
poz. 217 a )  b).

N a jm n ie j z a  ła d . w a 
gonu .

Kol. I I I .

k  20 — T łu czeń , s zab er, s zu te r, 
g ry s ik , m ia ł — n a t u 
ra ln e  lu b  sm ołow ane — 
poz. 220.

ja k  d la  k  2. K ol. V I.

k 27 — C egły  i p u s ta k i budow 
la n e  zw ycza jne, m u 
ra r s k ie  i stropow e, 
n ieszk liw ione — poz. 
1116 a ) .

N a jm n ie j za ład . w a 
gonu.

Kol. V II.

k  29 — D ach ó w k i i g ą s io ry  g l i
n ia n e  lu b  w ap . — p ia 

skow e, n ieszk liw ione 
poz. 1117 a).

O gólne. K ol. V II . 

K ol. V II.k  30 — K u ry  i d re n y  g lin ian e  
i p ia sk o w e poz. 1118.

N ajm n ie j za  ład . w a 
gam i.

k 32 — K um ow isko  bud. nie- 
so rt. i n ieoczyszczone z 
za p ra w y  poz. 1126.

N ajm n ie j za ła d . w a 
g a  nu.

Kol. V H .

k  38 — C egły  i p u s ta k i c e m en 
tow e n ie szk liw ione — 
poz. 1142 a ) .

N a jm n ie j za  ład . w a 
gam i.

Kol. V II.

k  ‘10 — C em entow e dachów k i — 
1145 a )  b).

O gólne. Kol. V II.

k  41 — D ren y  cem entow e — 
1146.

N a jm n ie j za  ład . w a 
gam i.

Kol. V II.

OPŁATY Wr GROSZACH ZA 100 KG.

Odległość
km

I III V VI VII

a b b a b b b

25 43 36 28 35 25 19 23
50 66 50 39 .49 35 26 32

100 109 77 59 74 53 38 45
200 187 122 77 97 69 57 58
300 249 158 95 120 86 70 66
400 295 184 105 133 95 80 73
500 325 197 115 146 104 90 81
600 348 210 122 154 110 95 90
700 368 222 130 164 117 100 100
800 385 232 136 171 122 106 106
900 398 239 141 178 127 111 111

1000 406 244 146 183 131 116 116
1100 414 248 150 189 135 120 120
1200 423 253 155 196 140 125 125

Uwaga: a  — najm niej za 5000 kg.
b —- najm niej za 10000 kg.



CENY MATERJAŁÓW BUDOW LANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

XI. 1935 XII. 1935 XII. 1935 I. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 49.6 49.0 Koszty budowy 58.6 58.1
Ceny drewna obrobionego 39,5 39.7 Koszty utrzymania 61.1 60.4
Ceiny żelaza 78.8 70.9

Ceny mat. bud. 52.2 50.4

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
z-i p ły tk i kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zl.:

kw adraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 n f  — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zl., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
7.1., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% tan iej, II  gatunek o 11% tan iej, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
0 0.35 izł., rw II  gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

holkele wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta —  17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i  sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się 

d 0.50 złotych na n f, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4, tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) : dziurawka  podłużna i poprzeczna I klasy do li
cowania (b. mocna o ładnym czerwonym kolorze) 35 — 
50; cegła pełna  przebierana (wytrzym. 171 — 194 kg /cn r)
— 40 — 71; j. w. lecz nieprzebierana —■ 38 — 69; licówka
1 klasy (wytrzym. 230 kg ./cn f) — 50 — 81; cegła Foer- 
stera 25 X 15 X 10 — 65 — 91; dachówka karpiówka  I kl. 
70 — 82; II  kl. 65 — 77; cegła kanaliz. (wytrz. do 230 
kg /cn r, nasiąkł. 8,2%) I kl. 51 — 83; II kl. 43 — 75.

Ceny cegły m ają tendencję stałą, zwyżki nie należy 
się spodziewać. Zapotrzebowanie obecne minimalne.

Dekarskie materjały.
Okres zimowy nie wykazuje większego zapotrzebowa

nia. Ceny utrzym ują się mniej więcej na poziomie jesien
nym (por. zesz. 9/35). Od 1-go stycznia obniżone zostały 
ceny na tek turę surową o 5 do 8% , co już obecnie wpły
nęło na obniżenie ceny tek tu r impregnowanych o 2 do 3 r/r.

Spodziewana jest ogólna zniżka cen równolegle z ogól
ną tendencją. Obecnie wysokości je j przewidzieć nie moż
na wobec nieustalonych cen na pozostałe surowice.

Ze strony zainteresowanej zw racają naszą uwragę na 
pojawienie się na rynku gatunków tek tu r smołowcowych 
nie odpowiadających grubością i jakością przepisom nor
malizacyjnym. Ten moment winien być specjalnie uwzglę
dniany przy zakupach .

Drzewo.
Na rynku drzewnym wskutek niezwykłego o tej porze 

ciepła powstały trudności z wywózką drzewa okrągłego z la
sów. Z tego powodu ta rtak i cierpią n a  brak m aterjałów  
i dla bieżącego zapotrzebowania na tarcicę ceny uległy 
zwyżce.. Tendencja ta  zwyżkowa niema jednak charakteru 
stałego. ; ,

Malarskie materjały (patrz zesz. 1/35). 
Materjały instalacyjne 
Piece i przybory piecowe.

Ceny za kafle  według notowań firm y Jan  Krauze po
zostają bez zmiany (por. zesz. 1/36).

Fabryka P io tr Ławacz i Synowie notuje: 
za drzwiczki piecowe pudłowe z zasłoną mos. — 28.80; 

za drzwiczki ażurowe niklowane lub miedziowane — 16.00; 
za bl. mos. przed piece — 4.50,

Stolarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho- 

ivice“ o wym. normalnym 2.05 X 0.85 wzgl. 0.75 wzgl.
0.65 grubości SV2 cm. — zł. 16 za 1 nr.

b) drzwi płytowe „Starachowice“ o wym. normalnych
2.00 'X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 i— izł. 21 za 1 nf.

c) wymiary anormalne 10% drożej.

Szkło.
Cen-iik Belgijskiej Spółki Akc. Poł. Pol. Hut. Szkl. na 

szkło normalne sortowane na prawidłowe gatunki obniżony 
został o 25%, czyli cena szkła zwykłego 2 mm. w pasach 
długich III. gat. wynosi obecnie zł. 2.40. W dalszym cią
gu utrzym uje się na rynku szkło konkurencyjne, niesorto- 
wane po cenach niższych.

Wiążące materjały i zaprawy.
Cena cementu  loco cementownia utrzym uje się bez 

zmiany, jednakże wskutek obniżki ta ry fy  kolejowej róż
nica na koszcie przewozu jednego wagonu 15-tonnowego 
na odległość około 300 km. wynosi 30 zł., t. j. 0.20 na 
100 kg.

Ceny wapna  pozostają również bez zmiany (Kadziel- 
nia 2.50 zł. za 100 kg. loco wapiennik, W apnorud — 2.10). 
Tu również nastąp iła  obniżka frach tu  kolejowego, wyno
sząca do W arszawy około 0.08 na 100 kg.

żelazo i metale.
Ceny żelaza, i metali pozostaja bez zmiany (por. zesz. 

3/36).
Dom handl. A. Gepner notuje nast. ceny składowe me

tali aż do odwołania w zł. za kg: cyna Banka w blokach 
—• 6.20; ołów hutniczy — 0.75; blacha miedziana — 2.60 
do 3.60; blacha mosiężna — 2.20 do 3.70; blacha cynkowa 
_  0.83.

GDYNIA (p. zesz. 4/1935).

KATOWICE, (patrz zesz. 7).
ŁÓDŹ.

Ceny wr zł. loco przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospólka za 1 n f  — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 n f  — 8, piasek do murowania In f  — 3 do 3.50, 
deski 3/4" —  38 — 43, 1" —  45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3" —1 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, kan 
tówka rznięta — 58 — 63.



WARSZAWA.

Zapowiedziana obniżka ta ry f  kolejowych n a  przewóz 
cegły nie została ogłoszona. Wobec tego ceny cegły nie 
uległy obniżeniu.

Cegielnie „Marki Grójeckie" i „Gołków" notu ją loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna i maszynowa  —  59 do 60; cegła dziu
rawka — 58; trocinówka — 68 do 70; cegła Klein'a  — 85. 

Zakł. ceram. Pustelnik notują za 1000 sztuk: 
cegła dziurawka — loco fabryka 43 do 45, loco budowa 

53 do 57; pustaki stropowe Akerm ana  — (loco budowa) — 
15 c.n — 210 do 230; 18 cm — 240 do 260; 20 cm — 280 —

300; dachówka karpiówka  I kl. — loco fabryka 90, loco 
budowa 100; II kl. —  loco fabryka 70, loco budowa 80; 
kafle majołikowe 18 X 18 cm — loco fabryka 38 gr. 
i loco budowa 40 gr.

Fir'ma Jan  Czekaliński notuje następujące ceny:
żw ir wiślany loco brzeg Wisły —  18 — 20 zł. za 1 m:l. 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna —  11.00 zł. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 9.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły —  2.50 za m* 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska —  3.00 zł, 

za 1 tonnę loco wagon Warsz.-Główna — 5.00 zł.

W Y K A Z ZA TW IER D ZO N YC H  BUDOW LI
Uwaga. — W ykazy zatwierdzonych budowli są w miarę otrzymywania potrzebnych materjałów wcześniej ogłaszane

na łamach naszego B iuletynu Przetargowego.

WARSZAWA
(Dane za czas od 20/X II 1935 r. do 31/1 1936 r.)
40. D. m., 1 p. — 800 m3 — Szczęśliwice dz. 42 —  wł.:

H. Paszkowska i J. Rosiak -— pr.: inż.-arch. E. Straus, 
W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 •— k.: inż. E. S traus
— wyk.: vacat.

41. D. m., 3 p. — ul. Twarda 41 — w ł.: M. Borenstein
— pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 — k.: 
bud. A. Paruszewski — wyk.: vacat.

42. D. m., part. — ul. Górczewska 4 —  wł.: S. Szmu- 
lowicz — pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 
41, tel. 6.55-67 — k.: inż. K. Bagieński.

43. D. m., part. — ul. Redutowa 23 — wł.: I. Kan- 
krantz — pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat
41, tel. 6.55-67 — k.: inż. K. Bagieński.

44. D. m., 6 p. — 4284 m3 *— ul. Gęsia 103 — wł.: Ch. 
Lublin — pr.: inż.-arch. S. Pianko, W-wa, Elektoralna 26, 
tel. 5.35-47 — k.: inż. S. Pianko —  wyk.: sp. półg.(m. mur. 
T. Mandziak, W-wa, Gęsia 59).

45. D. m., 1 p. — 250 m'1 — ul. Kaniowska 15 — wł.: 
P. Porębski — pr.: inż.-arch. Z. Tillinger, W-wa, Czarniec
kiego 10, tel. 11.88-48 — k.: inż Z. Tillinger, — wyk.: sp. 
gosp.

46. D. m. i gosp., part., drewn. — 500 m3 — Bolesła- 
wicka 16 — wł.: Wł. W iatr — pr.: bud. M. Wasilewski 
Warszawa, Filtrow a 68, tel. 970-32 — k.: bud. M. W asi
lewski — wyk.: sp. gosp.

47. D. m., 4 p. — 5420 m3 — ul. Grochowska 52 — 
wł.: Dymkin i M ittelberg — pr.: inż.-cyw. S. Kraskowski, 
W-wa, Krak.-Przedm. 30, tel. 6.01-03 — k.: inż. S. K ras
kowski — wyk.: Przed, budowl. I. Neuman.

48. D. m., part. — 466 m3 — ul. Igańska — wł.: J .  
Nycz — pr.: inż.-arch. S. H upert, W-wa, Chmielna 104, 
tel. 2.90-55 — k.: inż. S. H upert — wyk.: vacat.

49. D. m., 1 p. — 2090 m 3 — ul. Berezyńska — wł.:
A. Ryk i S. Bokało — pr.: bud. A. Zarębski, W-wa, Nowy 
Świat 22, tel. 2.91-25 — k.: bud. A. Zarębski — wyk.: va
cat.

50. D. m., 3 p. —  3800 m3 — ul. Szustra 7 — wł.: K. 
Jaworska — pr.: bud. K. Kozłowski, W-wa, W spólna 67, 
tel. 9.58-51 — k.: bud. K. Kozłowski — wyk.: Przedsięb. 
bud. K. Zamiński, W-wa, Radzymińska 74, tel. 10.11-30.

51. D. m., 3 p. — ul. Rozbrat 46 — wł.: Tow. Wyższ. 
Szk. Dzień. — pr.: inż.-arch. S. Tomorowicz, W-wa, W a
welska 20, tel. 9.03-58.

52. D. m., 3 p. — 4300 m3 — ul. Willowa 7 — wł.: 
Małż. Majewscy — pr.: bud. St. Futasewicz, W-wa, Nowo
grodzka 2-a, tel. 9.49-87 — k.: bud. St. Futasewicz — 
wyk* * v£ic£it

53. D. m., 1 p. — 1000 m3 — ul. Konduktorska dz. 12
— wł.: F . Bitner — pr.: inż.-arch. J . Idzikowski, W-wa, 
Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92 <— k.: inż. J . Idzikowski — 
wyk.: vacat.

54. D. m., 1 p. — ul. Korytnicka 24 — wł.: J. Ram- 
sicki — pr.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickie
wicza 30, tel. 11.49-98.

55. D. m., 1 p. — 660 m3 — ul. Obozowa dz. 60 — 
wł.: A. Wiechowska — pr.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, 
Puławska 37, tel. 9.84-70 — k.: bud. K. Tomaszewski •— 
wyk.: sp. gosp.

56. D. m., 1 p. — 660 m3 — ul. Obozowa dz. 61 — wł.: 
M. Wiśniewski — pr.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Pu

ławska 37, tel. 9.84-70 — k.: bud. K. Tomaszewski — wyk.: 
sp. gosp.

57. Nad., 1 p. — 300 m3 — ul. Mokra 24 — wł.: 
Małż. S trąk  — pr.: inż.-arch. H. Halber, W-wa, Wilcza 44, 
tel. 9.97-44 i inż.-arch. L. Tokar, W-wa, Nowogrodzka 3, 
tel. 9.33-90 — k.: inż. H. Halber — wyk.: vacat.

58. D. m., 2 p. — 7000 m;‘ — ul. Oszmiańska r. Wę
growskiej ■— w ł.: J. Lichtenstein — pr.: inż.-arch. E. H er
stein, W-wa, Ś-to Jerska 28, tel. 12.20-89 — k.: inż. E. 
H erstein — wyk.: vacat.

59. D. m., part., drewn. — 350 m3 — ul. W arszawska 
7 — wł.: E. Markiewicz — pr.: inż.-arch. L. Kario, W-wa, 
Złota 59-a, tel. 5.02-20 — k .: inż. L. Kario — wyk.: sp. 
gosp.

60. D. m., 4 p. — 5000 m3 — ul. Chocimska 13 — wł.:
F. Gąsiorowski — pr.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, Nowo
grodzka 3, tel. 9.33-90 — k.: inż.-arch. L. Tokar — wyk.: 
vacat.

61. Nad. 3-go, 4 i 5 p ięter — 3600 m3 — ul. Smolna 19
— wł.: W. i Z. Troniewscy — pr.: inż.-arch. K. Łapiński, 
W-wa, Czeczota 29, tel. 9.07-25 — k.: inż. K. Łapiński — 
wyk.: vacat.

62. D m., 4 p. 9200 m 1 -— Al. Jerozolimska 77 — w ł.: 
Tow. Akc. St. Majewski i Sp. — pr.: bud. St. Futasewicz, 
W-wa, Nowogrodzka 2-a, teł. 9.49-87 — k.: inż. L. Zasac- 
ki, W-wa, Wspólna 10, tel. 9.60-40 — wyk.: vacat.

63. Nad., 2 p ię tra  — ul. Pułtuska 15 — wł.: G. Marc- 
w aj — pr.: bud. A. Chodakowski.

64. D. m., 1 p. — 400 rri1 — Podolska 21 — wł. F. Gutt
— pr.: inż.-arch. B. Colonna, W-wa, Częstochowska 40/42, 
tel. 9.22-41 — k.: inż. B. Colonna —  wyk.: sp. gosp.

65. Di m., 2 p. — ul. Szaserów dz. 6 — wł.: F. Pogo
nowski — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

66. D. m., 2 p. — 5083 m3 — ul. W aszyngtona — wł.:
G. Heybowicz, K. Prochnau i L. Dębiński — pr.: inż.-arch. 
Z. Woycicki, W-wa, Wspólna 40, tel. 9.03-08 — k.: inż. Z. 
Woycicki —  w yk.: vacat.

67. D. m., 1 p. —- 1440 m3 — ul. Kawcza 33 — wł.: 
Małż. Komoń — pr.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, 
tel. 2.81-21 — k.: inż. H. Baruch — wyk.: sp. gosp.

68. D. m., 1 p. — 1440 m“ — ul. Kawcza 35 —  wł.: 
Małż. Iwańscy — pr.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota
75, tel. 2.81-21 — k.: inż. H. Baruch — wyk.: sp. gosp.

69. D. m., 3 p. ■— 3000 m3 — ul. Kielecka 30 — wł.: 
Małż. Przyborowscy — pr.: arch. A. Dygat, W-wa, Łę
czycka 2, tel. 8.06-70 — k.: arch. A. D ygat •— wyk.: va
cat.

70. D. m., 3 p. — 6000 m3 — ul. Odyńca r. Krasickie
go — wł.: Małż. Kumunieccy — p r .: inż.-arch. M. Kumu- 
niecki, W-wa, Ursynowska 60, tel. 8.40-69 — k.: inż. M. 
Kumuniecki — wyk.: vacat.

71. D. m., 2 p. — 3200 m3 — ul. Chłopickiego 8 — 
wł.: B. K ajzer — pr.: bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna 
67, tel. 9.58-51 — k.: bud. K. Kozłowski — wyk.: vacat.

72. D. m., 1 p. — 860 rtf — ul. H ajoty dz. 38 — wł.:
B. i T. Wesołych — pr.: bud. M. Wasilewski, W-wa, F il
trow a 68, tel. 9.70-32 —  k.: bud. M. W asilewski — wyk.: 
sp. gosp.

73. D. m., 1 p. — 860 m“ >— ul. Hajoty dz. 39 — wł.: 
Małż. Wieczorek — pr.: bud. M. Wasilewski, W-wa, F iltro
wa 68, tel. 9.70-32 — k.: bud. M. Wasilewski — wyk.: sp. 
gosp.



74. D. m., 1 p., bliźn. — 1200 m3 — ul. Lissowska dz. 
13 i 14 — wł.: Kuśmierczuk i Humlowa —  pr.: inż.-arch. 
J. Sobiepan, W-wa, Swarzewska 10 — k.: inż. J. Sobiepan
— wyk.: sp. gosp.

75. D. m., 6 p. — 7500 m 1 — ul. Projektowana 63 — 
wł.: I. Miński i Małż. Merenholc — pr.: inż.-arch. R. Si- 
galin i inż.-arch. J. Gelbard, W-wa, Hoża 29, tel. 8.64-57 — 
k.: vacat -— wyk.: vacat.

76. Przeb., 3 p. — ul. Elektoralna 53 — wł.: Koskow- 
ska — pr.: inż.-komun. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza
30, tel. 11.49-98.

77. D. m., 3 p. — 3600 m :' — ul. Odyńca dz. 4 — wł.: 
A. Sztykiel —  pr.: bud. E. Sztykiel, W-wa, Kazimierzow
ska 55, tel. 9.21-47 — k.: bud.: E. Sztykiel — wyk.: sp. 
gosp. (m. mur. A. Sztykiel, W-wa, Głogowy 27).

78. D. m., 3 p. — 3600 m :l — ul. Odyńca dz. 8 — w ł.: 
Ed. Sztykiel — pr.: bud. E. Sztykiel, W-wa, Kazimierzow
ska 55, tel. 9.21-47 — k.: bud. E. Sztykiel — wyk.: sp. 
gosp.

79. D m., 3 p. — 3600 m 1 — ul. Odyńca dz. 7 ■— wł.: 
Ed. Sztykiel — pr.: bud. Emil Sztykiel, W-wa, Kazimie
rzowska 55, tel. 9.21-47 — k .: bud. E. Stzykiel — w yk.: sp. 
gosp.

80. D. m., 4 p. — 4900 m:l — ul. Płocka dz. 1 — wł.: 
M. Lubaszewska — p r .: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Zło
ta  75, tel. 2.81-21 — k.: inż. H. Baruch — wyk.: sp. gosp.

81. D. m., part. — ul. H aftow a dz. 49 — wł.: małż. J a 
worscy — pr.: inż. K. Grabowski.

82. D. m., 2 p. — 2500 iri' — ul. śm iała 7 — wł.: F. 
Niezgoda — pr.: inż.-arch. Z. Tillinger, W-wa, Czarniec
kiego 10, tel. 11.88-48.

83. D. m., part., of. — ul. Grzybowska 63/65 — wł.: 
D. i J . Katz — pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy 
Świat 41, tel. 6.55-67.

84. D. m., 3 p. — 5000 m‘ —  ul. N arbutta  r. Kazimie
rzowskiej — wł.: małż. Szlajen — pr.: inż.-cyw. A. Hen- 
rych, W-wa, Kopernika 12, tel. 2.12-66 — k .: inż. A. Hen- 
rych — wyk.: vacat.

85. D. m., 2 p. — ul. Kazimierzowska 26 — wł.: F. 
Kwiecińska — pr.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Brac
ka 16.

86. D. m., part., of. — ul. Żółkiewskiego 55 — wł.: 
K. Szymański — pr.: inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, Zielna 
5, tel. 2.16-33.

87. D. m., 3 p. i nad., ofic. 2 p. — 1200 m3 — ul. Wo
łyńska 19 — wł.: małż. Rechthand — pr.: inż.-cyw. W. Ze- 
ligson, W-wa, Złota 23, tel. 665-02 — k .: inż. W. Zeligson 
—wyk.: sp. gosp. (m. mur. L. Szyszko, W-wa, N. Zjazd 4).

88. D. m. i bud. gosp. — ul. Szklana 4 — wł.: małż. 
Zaboklińscy — pr.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, 
Mickiewicza 30, tel. 11.49-98.

89. D. m., 4 p. — 3409 m’ — ul. Wilanowska 5 — wł.: 
Retke i Wędzikowska — p r.: bud. J . Olczak, W-wa, Ordy
nacka 8, tel. 6.99-44 — k.: bud. J . Olczak — wyk.: vacat.

90. D. m., dobud. — ul. W iedeńska 12 — wł.: małż. 
Brąkowscy — pr.: inż. A. Chodakowski.

91. D. m., 2 p. — ul. Obozowa dz. 71 — wł.: F. S ta
szewski — pr.: inż.-arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

ŁÓDŹ.

(Dane za czas od 13.XII. 1935 do 16.1. 1936).

1. D. m. part. — ul. Przemysłowa 33 — wł.: O. Ma- 
szel — pr.: inż. K. Woźnicki.

2. D. m. part. — ul. Przejazd 63 — wł.: małż. Die
trich — pr.: bud. Wizner.

3. D. m. II p. — ul. Towińskiego 3 — wł.: R. Fogel
— pr.: Inż. Kowalski.

4. D. m. II p. — ul. Konopnickiej 15 — wł.: Wasi- 
dłow — pr.: Inż. Pili.

5. D. m. part. — ul. Pograniczna — wł.: Grudziński
— pr.: Inż. Rydzewski.

6. D. m. III p. — ul. Żeromskiego 61 — w ł.: Zna- 
mirowski — pr.: Inż. Gutman.

7. D. m. part. — ul. Krańcowa — wł.: Kubsz — pr.: 
Inż. J. Fuchs.

8. D. m. part. — ul. Przejazd 40 — wł.: Surmański
— pr.: bud. Wizner.

9. D. m. II p. — ul. Radwańska 26 — wł. małż. Matz
— p r .: Inż. Haessner.

10. D. m. I p. — ul. Rydla 18 — wł.: Murawski — 
pr.: Inż. Pili.

11. D. m. part. — ul. Projektowana — wł.: Szmelik
— pr.: Inż. F r. Śmiałkowski.

12. D. m. II p. — ul. Lubelska 7. — wł.: Proppe — 
pr.: bud. Wizner.

13. D. m. part. — ul. Folwarczna 26. — wł.: Jakow- 
ski. — pr.: Inż. K. Woźnicki.

14. D. m. part. —  ul. Nowe-Sady 53. — wł.: M. Ce- 
rekwicki. — pr.: Inż. J . Fuchs.

15. D. m. part. — ul. Srebrna :— wł.: St. Garczyński.
— pr.: Inż. K. Woźnicki.

16. D. m. I p. — ul. Orzeszkowej 20. — wł.: J. Janec
ki. —  pr.: bud. Wizner.

17. D. m. part. — ul. Brzezińska 136. — wł.: J . i W. 
Kropeccy — pr.: Inż. K. Woźnicki.

18. D. m. part. — ul. Kowieńska 28. — wł.: J Sę- 
dziński. — pr.: Inż. Kowalewski.

19. D. m. part. — ul. Bochomolca 17. — wł.: St. Bier
nat. •— pr.: Inż. K. Woźnicki.

20. D. m. part. Nowe-Sady 41. — ul. wł.: J . Gałecki, 
pr.: Inż. J. Fuchs.

21. D. m. part. — ul. Trw ała 7. — wł.: A. Janicka.
— pr.: Inż. Derkowski.

22. D. m. I p. — ul. Hrabiowska 25. — wł.: M. i Cz. 
Wieśniewscy. — pr.: Inż. Kowalski.

23. D. m. III p. -— ul. Dowborczyków 7. — wł.: J. Szef • 
ner. — pr.: Inż. Gutman.

24. D. m. part. —  ul. Bandurskiego 14. — wł.: B. 
Bornsztajn. — p r .: Inż. Baszkirów.

25. D. m. I p. — ul. Polna 12. — wł.: D. Reichman
— pr.: Inż. Sydrański.

26. D. m. II p. — ul. Limanowskiego 146. — wł.: Fr. 
Fornalczyk. — pr.: H. Goldberg.

27. D. m. I  p. — ul. Zapolskiej 61. — wł.: J. i K. Ka
tarzyńscy. — pr.: Inż. Pili.

28. D. m. part. — ul. Szymanowicza 20. — wł.: A. 
Hausela. — pr.: łnż. K. Woźnicki.

29. D. m. part. — ul. Przeskok — wł.: A. Kazger. — 
pr.: Inż. J . Fuchs.

30. D. m. III  p. — ul. P. O. W. 5. — wł.: I. Litman
— pr.: bud. A. Krauss.

31. D. m. part. — ul. Styrska 3. — wł.: J. Szulewski,
— pr.: bud. A. Krauss.

32. D. m. part. — ul. Przelotna 9. — wł.: K. Szew
czyk. — pr.: bud. Wiener.

33. D. m. part. — ul P ^e lo tr .a  7. — w ł.: F. i M. Miel
czarek. — p r.: Inż. J. Fuchs.

334. D. m. part. — ul. Inflancka — w ł.: H. i L. Szmid- 
ke. — pr.: bud. W iener .

35. D. m. I p. — ul. W rześniańska 28 — wł.: J . Szy
mański — pr.: inż. K. Woźnicki.

36. D. m. part. — ul. Sienkiewicza — wł.: M. Jedliń
ska — pr.: bud. A. Krauss.

37. D. m. I p. — ul. Krańcowa 77 — wł.: J. Siermie- 
rowski — p r .: inż. K. Woźnicki.

38. D. m. part. — ul. W iadukt 22 — wł.: A. Karol — 
pr.: bud. Wizner.

39. D. m. III p. — ul. Narutowicza 107 — wł.: O. 
Gross i S-ka — p r.: inż. Kowalski.

40. D. m. part. — ul. P . O. W. 8 — wł.: H. i E. Ko
zakiewicz — pr.: K. Woźnicki.

41. D. m. I p. — ul. Matejki 23 — wł.: M. Majewski — 
pr.: bud. Wizner.

42. D. m. I p. — ul. K arpia dz. 7 — wł.: J . Owcza
rek — pr.: inż. Pili.

43. D. m. I p. — ul. Napiórkowskiego 130 — wł.: A. 
Bartaszewski — pr.: bud. A. Krauss.

44. D. m. I p. — ul. Odyńca 24 — wł.: T. Nonas —
— pr.: inż. Pili.

45. D. m. part. — ul. Rydla dz. 14 — wł.: O. Wiirsz 1— 
pr.: inż. J. Fuchs.

46. D. m. part. — ul. Kossaka dz. 7 — wł.: E. Adler
— pr.: inż. Pili.

47. D. m. i bud. gosp. part. — ul. Kossaka dz. fi — 
wł.: W. Jędrzejczak — pr.: bud. Wizner.

48. D. m. I p. — ul. Słowackiego dz. 7 — wł. P. Front- 
czak — pr.: bud. Wizner.

49. D. m. I part. — ul. Krzywa 7 — wł. A. Pich — 
pr.: bud. Wizner.

50. D. m. part. —  ul. Wilsona 32 — wł.: L. Promiń- 
ski — pr.: inż. Wiener.

51. D. m. i bud. gosp. IV p. — ul. Żeromskiego fi(i — 
wł.: P. Lewkowicz —- pr.: inż. A. Goldberg.



PRZEGLĄD CERAMICZNY
ORGAN OFICJALNY STAŁEJ DELEGACJI ZRZESZEŃ PRZEMYSŁOWCÓW CERAMICZNYCH R. P.

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :
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CHARAKTERYSTYKA i PO DZIAŁ G LIN  CERAM ICZNYCH, W Y
STĘPUJĄCYCH NA OBSZARZE D O LN EG O  POWIŚLA I TERENÓW  
PRZYLEGŁYCH Z  UW ZGLĘDNIENIEM G LIN  Z  CAŁEJ POLSKI

Podajemy icysoce cenny i laxkawie nam n a 
desłany artykuł- p. Dr. R. Galonu, klasyfikujący  
mirotrcc ceramiczne iv Polsce i ustalający jedno
lite nazwy dla poszczególnych gatunków tych su-

Licznie na obszarze dolnego Powiśla występujące ce
gielnie świadczą o bogactwie .tej k rainy pod względem su
rowców ceramicznych. Szczególnie wzdłuż brzegów doliny 
dolnej Wisły gromadzą się zakłady ceramiczne. Mylne jed
nak byłoby mniemanie, że wszystkie cegielnie korzystają 
z tego samego m aterjału. Gliny bowiem, służące do wyrobu 
cegieł i innych produktów ceramicznych pochodzą z róż
nych okresów geologicznych i powstały w rozmaitych wa
runkach. Stąd też niejednolita jest ich w artość ceramicz
na. Poniżej postaram  się wyróżnić najważniejsze utwory, 
służące do wyrobów ceramicznych przedewszystkiem na 
obszarze dolnego Powiśla, przeprowadzić podział tychże 
według cen geologicznych oraz podać szczegółową charak
terystykę wyróżnionych utworów.

Przedtem jednak należy określić zasadniczy charakter 
petrograficzny utworów, służących do celów ceramicz
nych. N ajczęstszym  utworem, odpowiadającym celom i  po
trzebom ceramicznym, jest i ł, w ystępujący w różnych 
postaciach i okresach. Odpowiada jemu niemiecki termin 
„Ton“ ’). Jest to utwór składający się z najdrobniejszych 
cząstek skalnych (o średnicy mniejszej niż 0,0002 cm). 
Główną masę ilu stanowią uwodnione glinokrzemiany. W 
masie tej tkw ią obok innych domieszek najdrobniejsze zia-

') Na życzenie redakcji podałem wszędzie dla porów
nania term iny niemieckie. Przy tej okazji należy zwrócić 
uwagę na często spotykane w Wielkopolsce określenia ce
gły jako „iłówka“ i „tonówka". Jak  wyżej wskazano, te r
min niemiecki „Ton“ odpowiada polskiemu terminowi ,,ił“ . 
Stąd term iny „iłówka“ i „tonówka“ , używane dla rozróż
nienia dwóch odrębnych utworów, oznaczają właściwie je 
den i ten sam m aterjał, wobec czego powinny być zastą
pione terminami odpowiadającemi odrębnej właściwości da- 
.Jiego utworu (gatunku).

renka kwarcu i miki. N ajczystszym  iłem jest kaolin, po
w stający z rozkładu skal granitowych wzgl. sienitowycii 
i gnejsowych (w Polsce na W ołyniu). Główną masę kaoli
nu dostarcza zaw arty w granicie wzgl. sienicie skaleń. 
N ieraz spotykane ciemne zabarwienie iłu pochodzi od związ
ków organicznych, natom iast niebieskawe, żółtawe, bru- 
natnaw e a przedewszystkiem czerwonawe zabarwienie po
chodzi od związków żelaza. II zawiera często węglan w ap
nia (CaCO::) zwany wapieniem. Silna domieszka wapie
nia zamienia ił na ił marglisty lub wapnisty.

II powstaje nietylko przez wietrzenie skał krystalicznych, 
lecz przedewszystkiem tworzy się jako najdrobniejszy 
osad wody stojącej, a więc w jeziorach, morzach i wogole 
zamkniętych basenach wodnych. W stanie wilgotnym il 
jest plastyczny, natom iast w stanie suchym jest zbity, lecz 
daje się łatwo rozcierać.

II należy odróżniać od g I i n y  (,,Lehm“ ), która 
obok masy ilastej zawiera większą ilość grubszych ziaren 
przeważnie kwarcowych, które określamy mianem piasku. 
Zależnie od grubości ziaren rozróżniamy wredług klasyfi
kacji A ttenberga:

a) piasek delikatny wzgl. ilasty (od 0,0002 do 0,002 
cm średnicy),")

b) piasek drobnoziarnisty (od 0,002 do 0,02 cm średn),
c) piasek gruboziarnisty (od 0,02 do 0,2 cm),
d) żwir (od 0,2 do 2 cm) i wreszcie
e) głaziki i głazy (więcej niż 2 cm średnicy).
W glinie w ystępują również związki żelaza, które 

przy wietrzeniu nadają jej ko'or b runatny wzgl. czerwo
nawy. Jeżeli w  glinie występuje w większej ilości węglan 
w apnia, jest mowa o m arglu (lodowcowym).

■) Termin niemiecki piasku delikatnego (od 0,0002 do
0,002 cm) jest „Schluff". Zwracam na to szczególną uwa
gę, gdyż w sferach fachowych oznacza się jako „szluf“ czę
sto pewien gatunek m arglu lodowcowego, a nawet gorsze 
gliny ceramiczne, co jest mylne.



PODZIAŁ IŁÓW I GLIN POD WZGLĘDEM 
GEOLOGICZNYM.

Ił poznański.

Na obszarze dolnego Powiśla najstarszym  geologicz
nie a często spotykanym utworem ilastym , służącym ce
lom ceramicznym, jest tak  zwany il poznański. Powstał 
en w pliocenie, a więc w  okresie poprzedzającym zlodo
wacenie skandynawskie, jako osad olbrzymiego jeziora, 
które zajęło między innemi całą zachodnią i środkową 
Polskę, a na Pomorzu kończyło się na linji Grudziądz — 
Tuchola. Ił poznański spoczywa na węglu brunatnym  (por. 
vyc. 1), który miejscami w nim w ystępuje w postaci wkła
dek.

Ił ten jest przeważnie szaro - zielony, a tylko lokalnie 
zabarwiony na ciemno (w pobliżu pokładów węgla b ru 
natnego) oraz fioletowo i ceglasto-czerwono (wskutek pro
cesów chemicznych związków żelaza i p iry tu ). Zabarwienie 
to  zjednało utworowi tem u nazwę „pstrego ilu poznańskie
go". Miąższość (grubość) iłu poznańskiego wynosi np. ko
ło Bydgoszczy 40 m. Naogół jest ona jednak mniejsza. W 
ile poznańskim w ystępują liczne konkrecje (t. j. skupie
nia) wapienne i kryształki gipsu. Poza konkrecjami wa- 
piennemi ił poznański jest naogół bezwapienny, co jest waż
ne przy wyrobie cegieł ’). O obecności węglanu wapnia 
można się najłatw iej przekonać, zadając dany m aterja ł 
kilkoma kroplami rozcieńczonego kwasu solnego. Jeżeli w 
próbce znajduje się węglan wapnia, kwas będzie się bu
rzyć, oczywiście im więcej węglanu wapnia, tem burzenie 
większe. Ił poznański jest naogół pokryty grubym pła
szczem utworów lodowcowych i tylko miejscami (przeważ
nie w dolinach) występuje on n a  powierzchni lub blisko 
powierzchni.

• Ił poznański —  jak  wskazuje nazwa — jest najw ię
cej znany na obszarze Poznańskiego, gdzie się go eksplo
atu je  w licznych cegielniach. Wspomnę tu  tylko o cegiel
niach w Mosinie i w Głównej koło Poznania. Na obszarze 
dolnego Powiśla występuje ił poznański najlepiej w cegiel
ni p. Medzega w Fordonie, gdzie on jest przedzielony w ar
stwami piasku ilastego i węgla brunatnego, oraz w  cegiel
niach w Rudaku pod Toruniem i w Lubiczu.

IŁY I GLINY POCHODZĄCE Z EPOKI LODOWEJ. 

Margiel lodowcowy i glina lodowcowa.

Najważniejszym utworem epoki lodowej jest margiel 
lodowcowy zwany też zwałowy („Geschiebemergel"). Jest 
on produktem bezpośredniego topnienia lądolodu skandy
nawskiego, który, jak  wiadomo, pokrył cały niż polski 
i niemiecki aż po góry. Lądolód, zsuwając się w czasie 
narastan ia  po słabo nachylonych stokach zrównanych gór 
skandynawskich, wyrywał z podłoża, zbudowanego ze skał 
krystalicznych, wielkie głazy. Przebywając zagłębienie, za
jęte dziś przez morze Bałtyckie, zabierał ze sobą miękki 
i mało odporny m aterja ł wapienny, wyścielający dno za
głębienia. Podczas transportu  część głazów wskutek ta r 
cia uległa skruszeniu, część natom iast zachowała się, ule
gając tylko zmniejszeniu i zaokrągleniu. Podczas topnie
nia lądolodu przy końcu epoki lodowej m aterjał, zaw arty

w lodowcu, osadził się w postaci glin, piasków i głazów 
narzutowych, tworząc tak  zwaną morenę denną. M aterjał 
morenowy zawiera dość znaczną domieszkę węglanu wap
n ia (CaCOn), pochodzącego ze zniszczenia skał sylurskich 
i kredowych przez nasuw ający się — jak wyżej wspom
niano — lodowiec. Stąd margiel lodowcowy lub zwałowy 
posiada według P. (7. Krnuseyo  następujący skład:

części piaszczyste (iO — 70%
części ilaste 30 — 40%
żwir i głazy 1 — 5%
węglan w apnia G •— 12%

Zawartość węglanu w apnia może być większa lub 
m niejsza, tak  samo zawartość piasku może wynosić pod
wójną ilość części ilastych. Węglan wapnia czyli wapień 
występuje w m arglu zwałowym w podwójnej postaci. Raz 
w postaci pyłu, równomiernie rozmieszczonego w całym 
utworze i wskutek tego nie mającego znaczenia technicz
nego, a drugi raz jako ułamki tw ardych skał kredowych 
tak  zwanych „wapniaków" lub w postaci porwaków m ar
glu kredowego, które dostawszy się do cegły, bezwzględnie 
powodują po wypaleniu jej pęknięcia. I tu  znowu trzeba 
ułamki te usunąć lub je rozkruszyć Na szczęście jednak 
margiel lodowcowy w swych wyższych partjach  jest od
wapniony w7skutek wietrzenia.

Pierwotny margiel lodowcowy ma kolor niebiesko- 
szary. Wietrzenie, działające w górnych partjach  tego m ar
glu lodowcowego, w yraża się a) w zamianie pierwotnego 
zabarwienia niebiesko-szarego na żółte i nawet żółto-bru- 
natne wskutek utlenienia soli żelazawych na wodorotlenek 
żelaza (Fe^OH],,) i b) w7 wypłukiwaniu węglanu wapnia 
(CaCOj) z górnych w arstw  i osadzaniu go w niższych 
w arstw ach, gdzie tworzy wyraźną, białawą smugę silnie 
wapnistego m arglu lodowcowego. Je st to tak zwana strefa  
in filtracyjna. Na skutek powyższego wietrzenia pierwotny 
m argiel lodowcowy, pozbawiony swej właściwej barwy, a 
przedewszystkiem zawartości węglanu wapnia, przekształ
cił się w typową glinę lodowcową lub zwałową. („Geschie- 
belehm“ ), k tóra nietylko że nadaje się do eksploatacji, 
ale jest naw et dobrym m ateriałem  do wyrobu cegieł (zwła
szcza przy odpowiednim stosunku piasku do części ila
stych). W arstw a takiej gliny lodowcowej ma rozmaitą 
grubość. O jej grubości można się najłatw iej przekonać, 
zadając poszczególne próbki kwasem solnym (który stw ier
dza obecność węglanu w apnia naw et do 0,2%). Okazuje się, 
że glina ta  powoduje bardzo słabe burzenie się kwasu lub 
wcale nie i że dopiero niżej pojawia się w arstw a, gdzie 
kwas się silniej burzy. W takim  wypadku będzie wiadomo, 
że cały m aterja ł aż do tej „burzącej się warstwy*1 marglu 
lodowcowego nadaje się do eksploatacji.

Na obszarze dolnego Powiśla spotyka się bardzo mało 
cegielń, korzystających z odwapnionych glin lodowcowych. 
Są to przeważnie przedsiębiorstwa drobne lub nawet pro
wadzone sposobem ręcznym. N atom iast na obszarze Polski 
Środkowej glina lodowcowa bywa częściej używana na 
wyrób cegieł.

Jak  już wyżej wskazano, margiel lodowcowy i jego 
form a pochodna, glina lodowcowa, są właściwym m aterja- 
łem morenowym, osadzonym w epoce lodowej przez lądo
lód skandynawski. M o r e n a  t a  j e d n a k  j e s t  
w s z ę d z i e  p r z e d z i e l o n a  w a r s t w a m i

3) Por. artykuł inż. A . Dziedziula p. t. Zwalczanie 
wapna w glinie. Przegląd Ceramiczny Nr. G r. 19M5.

') Sposoby zwalczania wapniaków w glinie podaje inż. 
.1. Dziedziul w swym artykule w Nr. 5 i G Przeglądu Ce
ramicznego z r. ] !Kl.r>.
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Ryc. 1 . Przekrój geologiczny przez dolne Powiśle od Fordonu, do Tczewa (z pracy autora p. t. Dolina Dolnej W  Mg.
Poznań 19 S i) .

p i a s k ó w  i i ł ó w  l o d o w c o w y c h ,  które 
w odróżnieniu od m arglu lodowcowego., powstały jako osad 
wód roztopowych w pobliżu krawędzi cofającego się lo
dowca. Dla naszych rozważań największe znaczenie me.
il lodowcowy, gdyż właśnie on jest najczęściej na obsza
rze do'nego Powiśla i obszarów przyległych eksploatowa
ny dla celów ceramicznych.

M aterjał morenowy wraz z przedzielającemi go pia
skami i iłami wykazuje zmienną grubość (por. ryc. 1). 
Gdy np. na pojezierzu K artuskiem  osiąga miąższość prze
szło 248 m, to znów koło Tucholi posiada tylko 6 m grubo
ści. W Tczewie np. występuje 5 pokładów gliny lodowco
wej, przedzielonej piaskami i iłami o łącznej grubości 
130 m.

Ił lodowcowy (wstęgowy lub warwowy).

Częściej od iłu poznańskiego jest na obszarze dolnego 
1’owiśla eksploatowany ił, pochodzący z epoki lodowej i bę
dący najdrobniejszym osadem wód roztopowych lodowca. 
Z reguły ił lodowcowy jest pokryty w arstw ą gliny lodo
wcowej (por. ryc. 1). Jeżeli jednak ił pojawia się na po
wierzchni, to jest to następstwem  zniszczenia te j pokrywy 
morenowej przez erozję i den u d ację '), szczególnie w sto
kach dolinnych. Stąd też il ten pojawia się tak  często nad 
doliną Wisły. M aterjał iłu lodowcowego pochodzi ze zni
szczenia m aterjału  morenowego, transportow anego przez 
lądolód. Technicznie ważny jest fak t, że poważna część 
tego iłu składa się z najdrobniejszego pyłu kwarcowego. 
Jak  każdy utw ór lodowcowy, tak  ił ten zawiera węglan 
wapnia. Stąd też Niemcy nazyw ają ił lodowcowy „ Tonmer- 
gel“. P o n i e w a ż  j e d n a k  w a p i e ń  w y 
s t ę p u j e  w p o s t a c i  r ó w n o m i e r n i e  roz- 
m i e s z c z o n e g o  p y ł u ,  n i e  p r z e s z k a 
d z a  o n p r z y  w y r o b i e  c e g i e ł ,  a n a 
w e t  w y w i e r a  p e w n e  d z i a ł a n i e  s p a 
j a j ą c e .

Gorzej przedstawia się spraw a, gdy wskutek wsiąka
nia wody deszczowej w górne pokłady ilu, węglan wapnia, 
rozpuszczony w wyższych warstwach, osadza się niżej w 
postaci drobnych konkrecyj czy bul. Takie większe kon- 
krecje, dostawszy się do cegły, z reguły powodują pęknię
cie je j po wypaleniu i zetknięciu się z wilgocią. Stąd też 
trzeba je  przedtem usunąć lub rozkruszyć.

I! lodowcowy jest koloru szaro-niebieskiego, posiad.i 
jednak kilka odmian. W wyższych partjach  jest on wsku
tek wietrzenia i wypłukania węglanu w apnia brunatny 
wzgl. żółto - brunatny. Najważniejszą cechą ilu lodowco
wego lub warwowego jest jego warstwowanie (por. ryc. 2). 
Ił ten osadzał się bowiem w zmiennych w arunkach kli

matycznych. W porze cieplejszej, gdy topnienie mas lodo
wych, zawierających m aterja ł morenowy, było intensyw
niejsze, ił zawierał więcej cząstek piaszczystych i jest dzię
ki temu jaśniejszy. N atom iast w porze zimowej, gdy top
nienie było słabsze, ił był bardziej delikatny, a dzięki te 
mu ciemniejszy. Stąd powstały w arstw y naprzemian ja 
śniejsze i ciemniejsze o grubości kilku mm wzgl. cm. 
P r z y p u s z c z a  s i ę ,  ż e t a k i e  d w i e  w a r 
s t e w k i  (zimowa i letnia) s ą  o s a d e m  j e  d- 
n e g o r o k u .  Zliczenie wszystkich w arstw  wobec te 
go daje możność stwierdzenia, w jakim  czasie dany kom
pleks iłu się utworzył. Tem zagadnieniem zajm uje się spe
cjalna gałąź geologji zwana geochronologją. II lodowcowy, 
dzięki temu warstwowaniu (por. ryc. 2) nosi też nazwę 
ilu icstęgowego lub warwowego („Bdnderton").

Ponieważ il wstęgowy utworzył się w basenach w 
pewnej odległości od lodowca, k tóry  w tym czasie znaj
dował się na północy, ił ten bywa uważany za utwór mię- 
dzylodowcowy, zwłaszcza wtedy, gdy mu towarzysza reszt
ki roślinne i zwierzęce, świadczące o ówczesnym ciepłym 
klimacie. To znaczy, że jest to utwór, który powstał po
między jednem a drugiem  zlodowaceniem. Ił wstęgowy, 
spotykany wzdłuż dolnej Wisły, pochodzi z ostatniego okre
su międzylodowcowego. Jest więc pokryty moreną z ostat
niego zlodowacenia,

") Przez niszczące działanie wody.
Ryc. t>. II wstęgowy ic cegielni w Junikowie pod Pozna

niem. (fot. Dr. J. Czekalski).



.Tak już wspomniano, nad dolną W isłą eksploatuje się 
wszędzie i) wstęgowy czy lodowcowy. Bardzo w yraź
nie widać jego warstwowanie w cegielni p. Schulza w Gru
dziądzu, w cegielni „S aturn" inż. A. Dziedziula w Cheł
mnie (stąd spotykana w nauce nazwa „iły chełmińskie“),

Ryc. ■ Przekrój w glinicy cegielni „Saturn” w Chełmnie 
(ciemna warstwa: iły wstęgowe).

a w okolicy Poznania w Junikowie (por. ryc. 2). Ił wstę
gowy eksploatują m. i. cegielnie w Michałowie pod Gniew
kowem, w Grębocinie pod Toruniem, w Świerkocinie pod 
Grudziądzem, wT Nowem, w Opaleniu, w Tczewie a po stro
nie niemieckiej np. w Sedlinen pod Kwidzynem.

3. Iły i gliny aluwjalne (t. j. powstałe po epoce lodowej).

Po zupelnem zniknięciu pokrywy lodowej nastał o k rę t  
z ie iu iy  a lu w ju m ,  k tó r y  t r w a  do dziś.  Z tego okresu po
chodzą iły i gliny, spotykane na obszarze dolin i rozle
głych niecek jeziernych zawsze w towarzystwie utworów 
próchnicznych. Tworzą się. one jeszcze dzisiaj podczas wy
lewów rzecznych i na obszarze wód stojących. Do tych 
utworów należy zaliczyć tak  zwany ił ł ą k o w y  ( . ,W ie s e n -  

to n “) a zwłaszcza wszystkie rodzaje mułków rzecznych 
/' bag iennych  („S c li l ic k“), zajmujących wielkie przestrze
nie np. w dolinie Wisły. Mułki te  (tj. j. ił lekko piaszczy
sty), przedzielone warstwam i ilastego piasku przeważnie 
koloru szaro - zielonego, zaw ierają w stanie pierwotnym 
znaczną domieszkę w eg'anu wapnia. Lecz, tak  jak  wszę
dzie, zostaje on przez wody wsiąkające w utw ór ten roz
puszczany, zabierany i osadzany niżej Taki odwapniony 
mułek, przeważnie grubości 1 — 2 m, nadaje się do eks
ploatacji. Na obszarze doliny Wisły aluwjalny ił eksplo
atu je np. cegielnia p. E. A. G ramberga w Małem Tarpnie 
koło Grudziądza oraz liczne cegielnie na obszarze żuław 
gdańskich (mułki deltowe Wisły).

WAŻNIEJSZE GLINY CERAMICZNE, W YSTĘPUJĄCE 
POZA OBSZAREM POMORZA 1 WIELKOPOLSKI.

Poza iłem poznańskim, który występuje w całej środ
kowej i zachodniej Polsce, gliną morenową i iłem wstęgo
wym, które zachodzą na całym niżu Polskim i wyżynach aż 
po Podkarpacie, należy wymienić następujące najw ażniej
sze utwory:

a) Ił oligoceński"), występujący we wschodniej Pol
sce, zwłaszcza na Polesiu, w ko’orze jasnożółtym i zielo- 
nawym. Je st on osadem morskim i zawiera liczne szczątki 
fauny morskiej.

b) Kaolin i, iły kaolinowe (garncarskie). Jak  już wy
żej wyjaśniono, kaolin jest utworem bezpośredniego wie
trzenia skał krystalicznych. W ystępuje on na obszarze sta- 
rej płyty krystalicznej, pojawiającej się na powierzchni 
na obszarze Wołynia i krain przyległych. Kaolin w czystej 
formie służy do wyrobu porcelany (stąd też jego nazwa 
potoczna glinka porcelanowa). Iły kaolinowe przedstawiają 
kaolin zanieczyszczony (wkładki piaszczyste i zabarwie
nie). N adają się do produkcji wyrobów garncarskich. Stąd 
też byw ają nazwane iłami garncarskiem i („Tópferton").

c) Glina wietrzeliuowa. Jest to utwór, stanowiący jed
no ze stadjówr tworzenia się kaolinu z wietrzejących skał 
krystalicznych. W odróżnieniu od kaolinu glina wietrzeli- 
nowa zawiera jeszcze niezwietrzale szczątki skał, z któ
rych ziarna kwarcu zachowują się nawet po wypaleniu w 
cegle, bez szkody dla niej.

d) Less. Jest to jasno-żółty delikatny niewarstwowany 
utwór, usypany przez w iatry  pod koniec epoki lodowej na 
obszarze wyżyn Polskich i Podkarpacia. Składa się z pew
nej ilości ziaren piasku, cząstek ilastych i węglanu 
wapnia o zmiennej zawartości (dochodzi i przekracza 
30% ). Gdy less jest odwapniony, nadaje się do eksploa
tacji, k tóra ma miejsce szczególnie na Podkarpaciu.

DEFINICJE.

D’a ujednostajnienia chaotycznej dotąd terminologji, 
odnoszącej się do glin ceramicznych, podaje się na podsta
wie powyższych rozważań następujące ogólne definicje.

O charakterze i nazwie danego utworu decydują trzy  
główne składniki: części ilaste, części piaszczyste i węglan 
wapnia. U twór złożony wyłącznie z części ilastych nosi 
nazwę ilu.

1) I ł  (,,Ton“ ), jak  wyżej wyjaśniono, jest najdrob
niejszym i jednolitym osadem wód stojących wzgl. 
utworem całkowitego wietrzenia skał krystalicz
nych.

2) Jeżeli ił zawiera silną domieszkę węglanu wapnia 
(do 50%) nosi nazwę ilu marglisiego  czy wapni- 
stego (,,Tonmergel“ ) .

3) Gdy zawartość węglanu w apnia przewyższa ilość 
cząstek ilastych, utwór taki nosi nazwę marglu 
ilastego (,,Mergelton“ ) .

4) Ił zaw ierający pewną ilość delikatnego piasku nosi 
nazwę mulku  („Schlick").

“) Oligocen jest to jedna z epok okresu trzeciorzędowe
go (poprzedzającego epokę lodową).



5) Jeżeli obok części ilastych w ystępuje jako drugi 
składnik piasek, wtedy utwór taki nosi nazwę gli
ny  (,,Lehm“ ) . Glina powstaje również przez wie
trzenie skul, lecz przedewszystkiem znana je s t jako 
utwór lodowcowy.

(!) Gdy glina zawiera pewną ilość węglanu wapnia (co 
właśnie jest cechą pierwotnego utworu lodowcowe- 
wego), nosi nazwę marglu lodon'coirego lub zwało
wego (,,Goschiebemorgel“ ) .

KLASYFIKACJA WIEKOWA WAŻNIEJSZYCH IŁÓW 
I GLIN UŻYWANYCH W PRZEMYŚLE CERAMICZNYM

Po ostatecznym ustaleniu poszczególnych rodzajów 
iłów i glin w arto jeszcze ująć je w schemat klasyfikacyj
ny, dzieląc je  według wieku geologicznego:

I. Iły i gliny, które powstały przed epoką lodową:

Okres trzeciorzędowy:

a) il oligoceński — obszar występowania: wschodnia 
Polska (Polesie).

b) kaolin (glinka porce'anowa) — obszar występowa
nia : Wołyń i obszary graniczne,

c) lens (glinka nawiana) — obszar występowania: 
Wołyń i obszary graniczne,

d) glina. wictrzcHnowa — obszar występowania: Wo
łyń, obszary graniczne i K arpaty,

e) il poznański, (plioceński) — obszar występowania: 
środkowa i zachodnia Polska.

II. Iły i gliny, które powstały w epoce lodowej:

a) glina lodowa (zwałowa) — obszar występowania: 
cały niż Polski i część wyżyn,

b) il (lyluwjalnj/ (wstęgowy lub warwowy) — obszar 
występowania: cały niż Polski i cześć wyżyn,

c) less (glinka naw iana) — obszar występowania: 
wyżyny Polskie i Podkarpacie.

III. Iły i gliny, które powstały po epoce lodowej i two
rzą się także dziś:

a) it łąkowy i bagienna — obszar występowania: ca
ły niż Polski,

b) m aiki rzeczne — obszar występowania: wielkie do
liny niżu Polskiego.

LITERATURA .

Przy opracowaniu powyższego artykułu au tor korzy
stał przedewszystkiem a) z podobnej pracy o terenie s ą 
siednim 1‘. (i. Krnusego  p. t. Die Tone in Ostpreussen und 
ih re Beschaffenheit. Tonidustrie-Zeitung 1929; b) z dzie
ła •/. Tokarskiego: P etrog raf ja , Lwrów 1928; c) artykułu 
inż. A. Dziedziida: Zwalczanie wapna w glinie. Pzregląd 
Ceramiczny nr. 5/(> z 1935 r., z pracy B. Krygowskiego: 
Iły warwowe okolic Poznania. Bad. Geograf. Poznań 19.":!, 
oraz z p rac własnych: 1) Kujawy „Białe“ i „Czarne", Ba
dania Geogr. Poznań 1929; 2) Do’ina dolnej Wisły, Bad 
Gcogr. Poznań 19.‘!4; •>) Zdjęcia geolog, na Polesiu i Wo
łyniu.

TARYFY KOLEJOWE
Zwracamy uwagę, na ogłoszoną w tym zeszycie Prze

glądu Budowlanego na str. 09, ta ry fę  kolejową dla m ate
rjałów budowlanych w brzmieniu, obowiązującem od dnia 
15.1 b. r.

Zgodni? z zapowiedzią w naszym artykule w poprzed
nim numerze (Cegła wobec akcji zniżkowej cen i ta ry f  ko

lejowych), wśród wszystkich ciężkich materjałów budowla
nych jedynie ta ry fa  na cegłę nie została obniżona. Stała 
Delegacja i je j reprezentacja w P. R. Komunik, nie będą 
mimoto ustawać w dążeniu do ustalenia ta ry f  na przewóz 
cegły na racjonalnym  i gospodarczo uzasadnionym pozio
mie.

Dobra propaganda 
ceramiki budowlanej

Ukazała się, jako oddzielna odbitka, bogato ilustrowana i praktycznie, 
ujęta, praca inż. Dziedziula i arch. Handzelewioza p. t. -Nowoczesna cera
mika budowlana. Zawiera ona bogaty materjał informacyjny o rodzajach 
i, metodach stosowania wszelkiego rodzaju pustaków ściennych i stropo
wych, jak również wszelkich innych wyrobów ceramiki budowlanej.

Broszura ta objętości 6U stron druku z 65 ilustracjami w tekście, 
w okładce dwubarwnej stanowi pierwszorzędny materiał propagandmoy 
dla ceramiki budowlanej.

Ceramicy winni z niej skorzystać, by przy je j pomocy dostarczyć swym  
klientom poszukiwanego przez nich materjału informacyjnego.

Cena odbitki wynosi 1 zł., przy zamawianiu od 50 egzemplarzy wzwyż, 
wprost w Administracji Przeglądu Budowlanego — Warszawa — Wi
dok 22, cena ta zostaje obniżona do 50 gr. za egzemplarz plus koszta prze
syłki.



2 Prima PŁASZCZE DO WALCÓW
dla walcowni Raupachowskiej, rozmiarów: 500 mm x 680 mm 0 ,  wiercenie: 550 x 560 
mm — jako kupno okazyjne tanio do nabycia przez: ZRKŁflDY CERAMICZNE, LU-

DW1KOWO p. MOSINA

P Ł A S Z C Z E  CEGIELNICZE, a r m a t u r ę
do p i e c ó w  HOFMANA, RUSZTA, GNIOTOWNIKI (K0Ł0T0KI) 
P R A S Y  F I L T R A C Y J N E  (BŁOTNIARKI) w y r a b i a j ą

B i u r a  w ł a s n e :

WARSZAWA 
ul. M o n i u s z k i  2a.

P O Z N A Ń
Al. Marcinkowskiego 24

' ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

ST.WEIGT sp. a k c .
-ŁÓDŹ , Ul.SENATORSKA 7 /9

KILKA FAZ D O  ZAO BSERW O W ANIA PRZY  
IZO LACJI ŚRODKIEM  HYDROFUGE „CASTOR".

Nie zamierzam rozpisywać się na tem  miejscu o tem, 
czem jest „C astor“ , jako domieszka do zapraw y cemento
wej, gdyż walory wytrzymałości powłoki cementowo - „Ca- 
storowej" są zbyt dobrze znane w naszem budownictwie, 
przy budowlach o konstrukcji monumentalnej, celem ni
niejszego opisu jest wykazanie k i l k u  f a z ,  które n a 
leży obserwować przy wykonaniu izo'acji odnośnej, oraz 
usiłowania wyjaśnienia, na czem owa wodochłonność hy- 
drofuge „Castoru" polega.

Fazy odnośne dadzą się podzielić na: wstępne, izolację 
właściwą i czynności niezbędne w stadjum  wykończenia ro
boty.

Do poprzedzających izolację należą: wytyczenie robo
ty  i ustalenie sposobu izolacji od wewnątrz lub zewnątrz, 
(co uzależnia się od warunków lokalnych, w jakich dana 

izolacja ma mieć m iejsce), obliczenie ilości potrzebnego 
m aterjału , między innemi i „Castoru", który się oblicza 
w kilogram ach (przytem 1 kg. w ystarcza do otynkowania 
średnio .'! m tr. kw. powierzchni), na starannem  przygoto
waniu powierzchni przeznaczonej do izo!acji, w zależności 
od tego, czy mamy do czynienia z objektem nowowznoszo- 
nym, czy już postawionym dawniej, murowanym czy beto
nowym, na przygotowaniu oraz dokładnem wymieszaniu za
prawy samej, którą przyrządzam y ze składników, o ściśle 
ustalonym jakościowo i ilościowo stosunku wzajemnym 
tychże, według n o r m  wskazanych w prospekcie, d a le j: 
n a  d o z o w a n i u  domieszki „Castor“ (przy stosun
ku: 4,5 kg „Castoru“ na każde 100 kg. cementu) i osta- 
tecznem dokładnem w y m i e s z a n i u  całości zapra
wy, w celu otrzym ania tejże w kolorze jednolitym.

Przechodząc do opisu właściwej izolacji nadmienię, 
że niżej podany sposób wyróżnia się z pomiędzy innych, 
przedewszystkiem p r j o s t o t ą  roboty, k tórą wykonać 
może każdy m urarz, nieposiadający specjalnego przygoto
wania

Izolacja właściwa polega na wykonaniu warstwy 
ochronnej, na 2 cm. grubej, i zatarciu powierzchni na 
gładko, bez sztablatury.

Jest to zabieg e k o n o m i c z n y  i niekłopotliwy.
Po wykonaniu samej izolacji następuje kilka czyn

ności, które w okresie początkowym m ają d e c y d u 
j ą c e  znaczenie n a  w y n i k  izolacji. T utaj należą: za
bezpieczenie świeżo wykonanych powłok (tynków) od szko
dliwych czynników, jako to : słońca, uszkodzeń mechanicz
nych i t, p., wyśledzenie niedokładności, powstałych na sku
tek wadliwego zatarc ia  powierzchni, ewent. niedokładnego 
łączenia powierzchni prostopadłych (ścian z dnem), co za
leca się wykończać przy pomocy holkielu, i nakoniec, czyn
ności n a j w a ż n i e j s z e j :  p o l e w a n i a  w o 
rt ą, aż do zupełnego stw ardnienia tynków.

Dokładność tego zabiegu d e c y d u j e  o stopniu 
osiągniętego wyniku i da się wytłumaczyć jako powstałe 
naskutek zasklepienia p o r ó w  tynku, dzięki domieszce 
,,Castor". Tynki zaś bezporowate s ta ją  się nieprzesiąkliwe- 
mi na wilgoć i wodę.

Zabieg polewania w okresie końcowym, podług da
nych teorji, nadaje tynkowi m o c, y w 50*^. Samo po
lewanie winno trw ać od 8-iu do 10-iu dni.

Ze względu na to, co powiedziano wyżej, hydrofuge 
„C astor” jest godnym polecenia, poza budowlami o prze
znaczeniu monumentalnem, do wszelkiego rodzaju robót 
izolacyjnych przy budowie rezerwoarów, basenów, pły
walni, cystern na sm ary i oleje (mineralne i roślinne), 
na płyny gryzące, etc., pozatem, przy budowie t u n e l i ,  
instalacji sanitarnych i wodociągowych, dołów k 1 o a c z- 
n y c h i kompostowych, s z a m b o ,  pod płytki ter- 
rakotowe w łazienkach, przy budowie nadbrzeży, przepu
stów i schronów.

Z. M.

Zakl. Graf. „D R U K P R A S A N o w y -Ś w ia t,  54. T eł,: 615-Sti i 242-40.
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Nawiązując do odezwy, zamieszczonej na wstępie poprzedniego zeszy
tu, serdecznie witamy na naszych łamach wydawnictwo Biuletynu energicz
nie i twórczo pracującego Polskiego Zw. Inż. Budowlanych. Powtarzalny, 
wyrażone uprzednio przekonanie, iż zainicjowana w ten sposób bliższa 
współpraca wyjdzie na pożytek wspólnych naszych celów: postępu techni
ki, organizacji i gospodarki budowlanej.

PREZYDJUM  STOW. ZAW . PRZ  
REDAKCJA PRZEGLĄDU BUL S lów n a

SPRAWY BUDOWNICTWA NA NARADZIE GOSPODARCZEJ
N arada Gospodarcza, zwołana przez Rząd w dniach

28./II — 2 /III  1936, miała nacelu we wspólnych ob
iadach przedstawicieli życia gospodarczego i Rządu za
stanowić się nad przyczynami ham ującem i natu ra lny  roz
wój życia gospodarczego i wysunąć te, zdaniem zebranych, 
najważniejsze wytyczne, które w oparciu o potencjonalne 
sity ekonomiczne najpewniej prowadzą do zwiększenia do
chodu społecznego.

Ze sprawozdań pism codziennych i transm isyj radjo- 
wych Czytelnicy nasi znają zapewne zasadniczy przebieg 
obrad, a przedewszystkiem zasadnicze przemówienie pp 
Ministrów i głównych reprezentantów  samorządu gospo
darczego.

Uważając zatem tę  część obrad za ogólnie znaną, 
przytoczymy te  jej fragm enty, które wiążą się już bezpo
średnio z budownictwem i przemysłem budowlanym, a któ
re w ogólnych sprawozdaniach nie mogły być dostatecz
nie (podkreślone. Są to sprawy dotyczące inwestycyj pu
blicznych, któremi zajmowała się Il-a  podkomisja IV-ej 
Komisji,

Punktem wyjścia obrad te j podkomisji były zarówno 
wstępne deklaracje Rządu z pierwszego dnia obrad jak  
i referaty wygłoszone przez pp. Morawskiego, Sławińskie
go, Stypińskiego. i M artina na wspólnem posiedzeniu ca- 
/ej IV-ej Komisji.

Odnośnie sprawy inwestycyj publicznych zarówno 
oświadczenia pp. Ministrów jak i wnioski referentów  pod
kreśliły wagę ich jako bezpośredniego i najpew niej dzia
łającego impulsu dla całego życia gospodarczego. Z tego 
też powodu, uważając użycie tak  skutecznego środka za 
konieczny element aktywnej polityki gospodarczej Rządu,

wszyscy wypowiadali się za wykorzystaniem go w jak 
najszerszej mierze.

Tego rodzaju zgodna opinja musi nas cieszyć tem 
bardziej, iż w okresie krystalizowania się program u obec
nego Rządu mogliśmy żywić obawy, iż mogą na nim za
ważyć poglądy tych doktrynerów gospodarczych, którzy 
chcieli ożywienie życia gospodarczego pozostawić jedynie 
automatycznemu działaniu sił ekonomicznych. Z takiego 
poglądu mogło wynikać, iż państwo, nie m ając na to środ
ków w budżecie, powinno się obecnie wstrzymać od wszel
kiej działalności inwestycyjnej.

Szczęś!iwie Rząd już w poprzednich swych enuncja
cjach odgrodził się od tych krańcowych, a mało życiowych 
poglądów. Znana jest w tej m aterji opinja p. Wiceprem- 
jera. Tu pozwolimy sobie zwrócić uwagę, iż p. M inister 
Rolnictwa w wywiadzie, udzielonym Gazecie Polskiej 
(26 lutego 1936), wypowiedział się zdecydowanie za robo
tam i publicznemi. Oto ostateczny wniosek tego wywiadu 
kierownika resortu, broniącego interesów w si:

„Poruszałem tylko niektóre czynniki kształ
tujące rynek wewnętrzny  — między nim i do na j
ważniejszych zaliczam procesy inw estycyjne 
One właśnie, rozszerzając rynek pracy, wybitnie  
potęgują spożycie żywności i umożliwiają pod
niesienie poziomu cen w rolnictwie, a bez tej 
zm iany obracać się będziemy w błędnem kole."

Bardzo również był znamienny artykuł znanego eko
nomisty p. H. Tenenbauma w K urjerze Warszawskim na 
tem at robót inwestycyjnych. Uczony ten, znany ze swych



wnikliwych syntez ekonomicznych i obszernych prac z dzie
dziny polityki gospodarczej, wypowiedział znamienną o- 
pinję, która wobec pewnych ascetycznych doktryn ekono
micznych brzmi prawie jak  herezja Twierdzi on bowiem, 
iż czerpanie przez Rząd pieniędzy z rynku na cele inwe
stycyj publicznych nie osłabia rynku kredytowego w o- 
becnych warunkach 'ecz przeciwnie jest jedynym środ
kiem do powstawania nowych wkładów. Oto dwie dosłowne 
cytaty z tego artykułu :

„Miejmy nadzieję, że po pierwszych zapo
wiedziach inwestycyjnych p. Kwiatkowskiego, 
chwilowem ich zarzuceniu, a potem ponownem 
ich. nieśmiałem podjęciu, polityka państwowa 
zdecyduje się na śmielsze i wyraźniejsze posu
nięcia kredytowe

„...gdyby skarb nie zaciągał był kredytów, 
a zatem  m niej wydawał w okresie kryzysu, lud
ność nie byłaby w stanie w dotychczasowych roz
miarach gromadzić oszczędności".

Po tej samej linji szły wnioski wszystkich referentów 
na komisji IV-ej, które w dalszym ciągu przytaczamy.

Wniosek p. Morawskiego przedstawiciela rolnictwa 
brzmiał następująco:

„Uznając w inwestycjach publicznych ważny i istot
ny czynnik, wpływający dodatnio na życie gospodarcze 
i siłę „jppbjjwczą ludjiości wiejskiej należy jednak ustalić, 
żo środki na inwestycje publiczne nie powinny obciążać 
budżetu Skarbu Państw a z wyjątkiem  tych inwestycyj, 
które na mocy obowiązujących ustaw  winny być finanso
wane ze środków budżetowych. Inwestycje publiczne po
winny być dokonywane w ram ach kilkuletniego planu, 
uwzględniającego hierachję potrzeb k ra ju  zarówno w za- 
kiesie urządzeń technicznych, uspraw niających obroty na 
rynku wewnętrznym, ja k  i w zakresie robót publicznych 
w najszerszem znaczeniu tego słowa, a równocześnie po
winny — oprócz wiązania jaknajw iększej liczby rąk  ro- 
bocznych — pociągnąć za sobą możliwie znaczne pośrednie 
pobudzanie życia gospodrczego, a wszczególności in ic ja ty 
wy prywatnej. Zarówno zasadniczy kilkuletni plan inwe
stycyjny, jak  i coroczna realizacja tego planu winny być 
ustalone w ścisłem porozumieniu z przedstawicielami ży
cia gospodarczego".

Pan Stypiński w jednym z swych wniosków podkre
ślił potrzebę:

„uprzywilejowania podatkowego nowych inwestycyj 
przemysłowych w drodze ustalenia korzystniejszych norm 
amortyzacyjnych przy potrąceniach od podstaw wymiaru 
podatku dochodowego, zwłaszcza na rzecz inwestycyj, któ
re służyć m ają działom produkcji, dotychczas w Polsce 
nieistniejącym'*

Duży dział swego refera tu  p. Sławiński poświęcił in
westycjom publicznym, który o nich powiedział iż

„nie mogą one zastąpić normalnego rozwoju obrotów 
gospodarczych, ale mogą rozwój ten przyspieszyć i ułat- 
wić“ .

Do ważniejszych wniosków w sprawie inwestycyj pu
blicznych, należą następujące zgłoszone przez p Sławiń
skiego:

„W ydaje się celowem rozważenie zagadnienia prze
kształcenia Funduszu P racy na instytucję przedewszyst
kiem finansową, której wpływy służyłyby głównie na o- 
procentwanie i am ortyzację kredytów, zaciąganych na in
westycje publiczne, co pozwoliłoby na uruchomienie więk
szych kapitałów  na ten cel.

Inwestycje publiczne winny zmierzać do ułatw ienia

obrotów gospodarczych, stw arzania nowych możliwości 
zatrudnienia oraz podnoszenia poziniu cywilizacyjnego, 
ludności.

Do tego typu inwestycyj należy budowa central ener
getycznych, inwestycje komunikacyjne, budowa rzeźni, 
chłodni i t, p.

Do inwestycyj publicznych winien być przyciągany 
kapitał prywatny nie w formie robót lub dostaw kredyto
wanych, ale przedewszystkiem przez udzielanie koncesyj 
na przedsiębiorstwa o charakterze użyteczności publicznej 
(elektrownie, gazownie i t. p.). ,

Inwestycje publiczne winny mieć na celu danie jedno
czesnego impulsu jaknajliczniejszym  dziedzinom gospo
darstw a narodowego. Dlatego też należy unikać przesady 
w stw arzaniu zatrudnienia bezpośredniego, a natom iast dą
żyć do wywołania największego zatrudnienia pośredniego.

Inwestycje publiczne powiimy być prowadzone najin 
tensywniej w okresach sezonowego wzrostu bezrobocia.

Inwestycje publiczne winny być prowadzone z zacho
waniem pewnej ciągłości. Z tego względu należy rozpo
czynać tylko te inwestycje, co do których istnieją całkowicie 
opracowane p 'any techniczne oraz zupełnie konkretne 
możliwości finansowe zakończenia danej inwestycji w n o r
malnym dla niej czasie**.

Obok samego zagadnienia jakości i rozmiaru inwe
stycyj publicznych na Zjeździe poruszoną była sprawa 
sposobu ich zlecania.

Impuls do tej dyskusji dał p, M inister Górecki, który 
oświadczył, iż spraw a uregulowania dziedziny zlecenia 
rebót publicznych jest na warsztacie M inisterstwa Prze
mysłu i Handlu.

Tę sprawę omówił również w swym referacie p. Sła
wiński, który postawił następujący wniosek:

„Należy wydać rozporządzenie wykonawcze do ustawy
0 przetargach i dostawach na rzecz państw a, samorządów
1 instytucyj publicznych.

Zasadą każdego przetargu musi być, że rozstrzygają 
indywidualne walory danej oferty przy jednakowych wa 
runkach objektywnych — prawnych i gospodarczych — 
dla wszystkich oferentów.

U staw a wspomniana na tej zasadzie jest oparta, a bez 
rozporządzenia wykonawczego pozostaje m artw ą literą**.

W motywach do tego wniosku referent, bynajmniej 
nie reprezentujący przedsiębiorców budowlanych powie
dział między innemi:

„Dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie wyko
nawcze do ustawy o przetargach i dostawach na rzecz 
państw a, samorządu i instytucyj publicznych, a p rak ty 
ka codzienna wykazuje, że w wielu wypadkach przetargi 
te przeprowadzane są z punktu widzenia gospodarczego— 
źle. Sensem przetargu  jest, aby ten, kto go rozpisuje uzy
skał możliwie najniższą cenę od oferentów. Możliwie n a j
niższą. Tymczasem wobec braku rozporządzenia wyko
nawczego do ustawy, która tę zasadę uznaje, wytw arzają 
się sytuacje, że na przetarg  osiągana zostaje cena n i e 
m o ż l i w i e  n i s k a  (podkr. nasze — przyp. red), to 
znaczy taka, która powoduje albo bankructwo podejmu
jącego pracę czy dostawę, albo zle wykonanie zamówienia. 
Jest to  polityka wręcz sprzeczna z zasadą rentowności a 
pjżytem  narażająca skarb i inne instytucje publiczne na 
poważne straty".

Jak  więc widzimy wszystkie sprawy gospodarcze, do
tyczące inwestycyj budowlanych, znalazły na Naradzie do
bre oświetlenie i należytą motywację. Pozwalamy sobie to 
kiótkie streszczenie jednego odcinka obrad tego sejmu go
spodarczego zakończyć cy tatą  z Polski Zbrojnej:



„Narada gospodarcza zakończyła swe prace. 
Pozostawia ona po sobie szereg rezolucyj, opra
cowanych i przyjętych  przez poszczególne ko
misje. Nie wchodząc narazie szczegółowo w treść 
tych rezolucyj, należy stwierdzić, że stanowią one 
bogaty m aterjał dla pracy rządu w  dziedzinie 
gospodarczej. Chodzi teraz tylko o tot by ten m a
terjał został całkowicie w ykorzystany. Mowa, 
wygłoszona przez pana premjera Kościałkow- 
skiego na zamknięcie narady, pozwala żywić w 
tym  kierunku nadzieję

*

N a podkomisji inwestycyj publicznych inż. L uft wy
głosił następujące przemówienie >,v spraw ie planowości w 
inwestycjach publicznych i w sprawie systemu ich zlecenia:

^Cieszę się, iż zgodna opinja przedstawicieli Rządu i 
życia gospodarczego, w yrażana w okresie poprzedzającym 
nasze obrady jak  i w dotychczasowych naszych naradach 
na tem at konieczności rozw ijania obecnie inwestycyj pu
blicznych, zwalnia mnie od potrzeby pow tarzania uznanych 
argumentów na ten tem at.

Skoro zgodziliśmy się, iź stosowanie obecnie inwestycyj 
publicznych jest najważnieszym, najskuteczniejszym  i n a j
szybciej działającym środkiem pobudzenia całego życia go
spodarczego, pozostają tylko kwestje jakości i ilości objek- 
tów jak  również racjonalnych metod realizacji planu inwe- 
stycjnego.

Tem at pierwszy należy do zakresu decyzji Rządu, któ
ry w te j mierze złożył przed nam i oświadczenia wychodzące 
z potrzeby uzgodnienia dwu słusznych zasad: gospodarcze
go znaczenia inwestycyj i ochrony rynku pieniężnego.

W mojem krótkiem przemówieniu zajm ę się równie 
ważną kw estją metod realizacji planu inwestycyjnego.

W planie narad  i w odbytej już dotychczas dyskusji 
generalnej stale słyszymy słowa „program  inwestycyjny'*. 
Słowo to może dziwnem się wydawać w nastro ju  tej sali, 
w której napewno nie iprzeważają zwolennicy t. zw. gospo
darki planowej.

Jeżeli zatem dla zagadnienia inwestycyj publicznych 
robi się jakdyby w yjątek w zasadniczym światopoglądzie, 
to nie dzieje się to przypadkowo. U podłoża tego tkw^i 
świadome, a często może tylko podświadome przeświadcze
nie, że w jakimkolwiek ustro ju  żyjemy inwestycje publiczne 
bezprogramowo realizowane są w dużym stopniu m arno
trawstwem grosza publicznego.

Nie chcąc wyważać otw artych drzwi nie będę przy ta
czał przykładów z naszej dotychczasowej praktyki, które w 
sposób bijący w oczy przekonują o prawdziwości tego 
twierdzenia. Zmieniając nieco paradoks p. min. Matuszew
skiego, można o inwestycjach publicznych powiedzieć, iż le
piej jest, gdy niedoskonały ich program  jest konsekwentnie 
realizowany, niż gdy nawet najlepszy program  już po roku 
się załamuje.

Przykładem konsekwentnej realizacji programowej 
jest Gdynia, k tóra wbrew niedowiarkom zainicjowana przez 
min. Kwiatkowskiego dziś jest naszą chlubą a przede
wszystkiem podporą naszego handlu zagranicznego. P rzy
kładów ujemnych nie chcę przytaczać, gdyż są znane. 
Wskażę tylko n a  ostatnio zanotowany ujem ny objaw, :iż 
w dwuletnim program ie drogowym już w początku drugie
go sezonu budowlanego zaszła potrzeba restrykcyj ilościo
wych w zawartych i będących w trakcie realizacji umo
wach budowlanych.

Jesteśm y przeciwnikami nieprzemyślanych  
jednostronnych eksperymentów w dziedzinie ży 
cia gospodarczego. N ie wolno tego jednak rozu
mieć, jako zachęty do bezczynności i  spokojnego 
snu. .W prost .przeciwnie. .M  i ę d z y .  . e k s 
p e r y m e n t  o w  a n  ie m, a k r ó t k ą  

m e t ę ,  a .  b e z  c z y n n o ś c i ą ,  . j e s t  
m o c .  m i e j s c a  n a  r a c j o n a l n e  o- 
ż y w i e n i e  i r o z s z e r z e n i e  n a 
s z e j  c a ł e j  p r o d u k c j i .  I n a  t o  
c z e k a m  y...“ (podkreśl, nasze — przyp. red.).

*

Jako stojący blisko procesu realizacji programów bu
dowlanych mogę do tych oczywistych tw ierdzeń dorzucić 
tylko trochę uwag i spostrzeżeń n a  tem at wpływu istnienia 
planu lub jego braku na pracę apara tu  wykonawczego, a 
przedewszystkiem na efekt te j pracy, której wyrazem ze
wnętrznym jest koszt budowy.

Ponieważ w dotychczasowej akcji inwestycyjnej ciał 
publicznych przeważała raczej dorywczość i brak konsek- 
wencyj, więc w rozumowaniu mojem mogę raczej oprzeć się 
na kompleksie ujemnych skutków w tej dziedzinie.

Zewnętrznymi objawami bezprogramowości w za trud
nieniu ap a ra tu  przemysłowego budowlanego są w ahania se
zonowe i konjunkturalne w tym  dziale produkcji.

Krótki nasz sezon budowlany jest jeszcze skrócany 
przez technicznie i organizacyjnie niewytłumaczone zjawis
ko skupiania robót budowlanych w drugiej połowie sezonu. 
Iłość robotników zatrudnionych u. p. w październiku jest 
zawsze kilkakrotnie wyższa od ilości ich w kwietniu.

Również w ahania z roku na rok są w budownictwie na- 
szem bezprzykładnie wielkie, a są one wynikiem tego, iż 
dotychczas o inwestycjach publicznych myślano nie jako
0 program ie tylko jako o doraźnem działaniu, które się 
decydowało w ostatnim  momencie i to pod wrażeniem roz
m aitych doktryn budżetowych, oscylujących od radosnej 
twórczości do bezmyślnego na tym  odcinku zaciskania pa
sa.

E fek t tego stanu rzeczy jest, iż ap a ra t realizujący 
program y inwestycyjno pracuje w w arunkach nienorm al
nych, które go dezorganizują ,a w  konsekwencji prowadzę 
do gospodarczo ujemnych skutków.

Przy ograniczonym czasie pracy robotnika budowla
nego płace jego muszą być trzym ane na względnie 'wyso
kim poziomie, co podnosi koszt budowy, a robotnikowi nie 
zapewnia odpowiednich zarobków w skali rocznej. Odbija 
sic to również n a  poziomie przygotowania fachowego ro
botników budowlanych, na ich przywiązaniu do zawodu i 
jest oczywistą przeszkodą w dopływie wartościowego ma
te rja łu  ludzkiego do tego gospodarczo ważnego działu pro
dukcji.

Zmienne i niepewne zatrudnienie utrzym uje w arszta
ty  produkcji n a  niskim poziomie wyposażenia technicznego
1 organizacyjnego. Istniejący układ rzeczy je st wrogiem 
wszelkich ambicji, wykraczających ponad prymitywność 
najniższego szczebla.

Nie mogę nie podkreślić przy t j j  okazji fałszywej 'po
lityki zlecania robót przez rękę publiczną, k tóra tego stanu 
rzeczy nietylko nie poprawia ale jeszcze pogłębia przez 
brak  zrozumienia dla potrzeby podniesienia organizacyjne
go przemysłu budowlanego, Z największą zatem radością 
dowiedzieliśmy się wczoraj z ust p. min. Góreckiego, iż



prace nad zagadnieniem sposobu zlecania robót są n a  w ar
sztacie pracy Min. Przemysłu i Handlu.

Sądzę, iż przy uregu!owaniu tego zagadnienia muszą 
być wzięte pod uwagę główne podstawy gospodarcze tkw ią
ce u podstaw sposobu zlecania robót publicznych i reali
zacji umów na te j podstawie zawartych.

P rzetarg  publiczny, będący u nas wbrew słusznym po
stulatom  przemysłu najczęściej stosowaną form ą wyboru 
wykonawcy, realizuje spotęgowaną zasadę wolnej konkuren
cji, przeciwstawiając każdemu pojedynczemu zapotrzebowa
niu całą rozporządzalną podaż. W budownictwie, zawiera 
się umowę n a  objekt, k tóry  ma być dopiero wyprodukowa
ny. Wreszcie w umowach na roboty publiczne przeciwsta
wieni są sobie kontrahenci o zgoła nierównej wadze 
gospodarczej.

Wynikiem tego jest niezdrowy układ gospodarczy, na 
podstawie którego mógł niestety p. dyr. Barański stw ier
dzić z praktyki Banku Polskiego, iż dostawcy i wykonywu- 
jący roboty dla ręki publicznej są  w większości wypadków 
niepewnymi klientami Banku.

U stawa o robotach n a  rzecz ciał publicznych musi za
tem  rozstrzygającym  przetargi dać możność ustrzedz się od 
bran ia fikcyj za rzeczywistość, od zlecenia możliwych robót 
po niemożliwych cenach. W ykonujący zaś umowy ze strony 
ręki publicznej muszą pam iętać, iż łatwo je s t w  przypadku 
nierówności stron korzystać z przewagi strony silniejszej, 
ale życiu gospodarczemu trudno je s t zwalczyć ciężkie skutki 
rozstroju stąd wynikłe.

Kończąc moje przemówienie, w którem  dotknąłem kwe
st j i planowości i racjonalności w realizacji publicznych 
programów inwestycyjnych, pragnę jeszcze raz  wyrazić

swą wdzięczność, iż dzięki realnej pozycji Rządu i zgodnie 
z deklaracją jego przedstawiciela na dzisiejszem rannem  
posiedzeniu, inwestycje przestały być objektem jałowej 
dyskusji między sprzecznemi doktrynam i ekonomicznemi a 
w dyskusji naszej dostały rumieńców życia dzięki nadaniu 
im prawdziwego ich sensu pobudzania życia gospodarcze
go i zwiększania zatrudnienia.

Rozwinięte poprzednio myśli przedstaw iam  w postaci 
następujących dwu tez:

1) Potrzeba planowości i konsekwencji w realizacji 
inwestycyj ręki publicznej obok innych ważnych względów 
państwowych, gospodarczych i  socjalnych wynika również 
z najistotniejszych potrzeb całego ap a ra tu  przemysłu bu
dowlanego, k tóry  postawiony wobec warunków bezprogra- 
mowości pracuje niewydajnie, jest technicznie i gospodar
czo dezorganizowany, co się odbija ujemnie na efekcie gos
podarczym bieżącej realizacji i n a  przygotowaniu tego apa
ra tu  d la  czekających go dużych zadań pokojowych jak  
i związanych z obroną Państw a.

2) N arada Gospodarcza w ita  z radością zapowiedź p. 
M inistra Przemysłu i H andlu podjęcia ostatecznych prac 
nad wydaniem przepisów wykonawczych do ustaw y o robo
tach  i dostawach. N arada podkreśla wagę tego zagadnienia 
przy realizacji program u inwestycyj budowlanych. W szcze
gólności ważnem jest, by wydane przepisy zarówno ze 
względu na jakość wykonywanych robót, jak  i ze względu na 
pewność obrotu gospodarczego uwzględniały w dostatecznej 
mierze niezdrowy moment hazardu, który w ytw arza prze
ta rg  u pewnej części oferentów i zapobiegały ujemnym 
skutkom wynikającym  z możliwości wykorzystania przewa
gi ekonomicznej publicznego czynnika zleceniodawczego.

INŻ. I. LUFT.

II ZJAZD INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH W KATOWICACH
Przygotowany przez Polski Związek Inżynierów Bu

dowlanych Zjazd odbył się w  Katowicach w dniach 15 — 
17 lutego r. b. Programowo był on poświęcony sprawom 
konstrukcyj budowlanych, obejmując swym zakresem za
gadnienia konstrukcyj stalowych, żelbetowych, drewnia
nych, ceramicznych i innych. O rganizatorzy Zjazdu, wysu
wając te  tem aty do opracowania przez referentów  i do 
dyskusji w ramach obrad sekcyjnych, wyraźnie zaznaczy
li, iż ograniczenie tem atu było celowe i (że leży w zamia
rach Związku, by poszczególne Zjazdy zajmowały się pew- 
nemi grupam i zagadnień z dziedziny budownictwa. Do
świadczenie tego Zjazdu wykazało celowość takiego ogra
niczenia, gdyż umożliwia ono skupianie na sali obrad tych, 
którzy się zajm ują danym odcinkiem, a przez to pozwala 
utrzym ać dyskusję na odpowiednio wysokim poziomie. 
D ruga ogólna uw aga nasuw ająca się w  związku z organi
zacją i przebiegiem obrad Zjazdu dotyczy samego wyboru 
tematów. Jako specjalną zasługę organizatorów Zjazdu 
należy wznać fak t, iż uniknęli tradycyjnego szablonu, we
dług którego nasze zjazdy zawodowe większość czasu po
święcają kwestji t. zw. uprawnień. Porzucając ten jało
wy teren, inżyrierowie zupełnie słusznie pragnęli wyka
zać, iż pierwszym i zasadniczym obowiązkiem każdego 
zawodu jest pielęgnowanie i przyczynianie się do postę
pu powierzonego odcinka nauki i praktyki, kw estja zaś 
uprawnień jest dopiero wtórnem zjawiskiem przydatności 
każdej grupy zawodowej do wykonywania pewnych zadań 
społecznych, a zatem wynikiem jej przygotowania i stałe
go przysw ajania nowych zdobyczy wiedzy i praktyki.

Organizacja Zjazdu.

O rganizacja Zjazdu spoczywała w rękach głównego 
Komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem prof. Bry
ły i kom itetu miejscowego z dr. Kaufmanem na czele. Jak  
zapewne nasi Czytelnicy pam iętają, jeszcze w połowie 
ubiegłego roku została wystosowana odezwa do całego świa
ta  budowlanego bez względu na przynależność do te j ozy 
innej grupy  zawodowej o przygotowanie referatów  na 
wspomniane wyżej tem aty konstrukcyjne. Naskutek te j 
odezwy zgłoszono bardzo poważną ilość referatów , które 
po przejrzeniu Jprzez odpowiednio wybrane komisje i wy
drukowaniu przed Zjazdem miały być podstawą do dy
skusji w ram ach Zjazdu.

W ten  sposób uczestnicy Zjazdu otrzym ali do rąk  45 
referatów  wydrukowanych na 217 stronach form atu A4. 
Regulamin obrad przewidywał, iż referaty  jako uprzednio 
rozesłane nie będą na Zjeździe odczytywane, jedynie re
ferenci mieli prawo, o ileby to uznali za celowe, powtó
rzyć w skrócie zasadnicze myśli swych referatów . Było 
to zasadniczo słuszne zarządzenie, niestety  złośliwy tho- 
chlik w postaci strejku drukarskiego pokrzyżował je  nie
co, gdyż spowodu bezrobocia zakładów drukarskich pra
wie połowa tekstu  drukowanego mogła być doręczona ucze
stnikom Zjazdu, dopiero tuż przed rozpoczęciem obrad. 
Stwierdzić jednak trzeba, iż sama form a zewnętrzna wy
dania tych referatów  dowodziła dużej staranności zarów
no w przygotowaniu rysunków jak i w korekcie. Druk re
feratów  był pomyślany w ten sposób, by łącznie ze stresz



czeniem dyskusji i podaniem je j wniosków całe wydaw
nictwo mogło być oprawione w form ę książkową.

Celowo pomyślana i sprawnie przeprowadzona była 
również cała organizacja zaopiekowania się uczestnikami 
Zjazdu, dostarczenia im potrzebnych inform acyj, kw ater, 
przeprowadzenia wszystkich zapisów na wycieczki i zebra
nie towarzyskie. Należy pamiętać, iż dostarczony w szyst
kim uczestnikom wykaz zapisanych n a  Zjazd obejmował 
373 nazwisk. Mimo te j dużej ilości uczestników Zjazdu 
i mimo, iż organizatorzy musieli się liczyć ze szczupłością 
rozporządzalnych środków, wszyscy uczestnicy zgodnie wy
rażali nietylko swe zadowolenie, ale w prost byli zachwy
ceni organizacją Zjazdu.

Oprócz sprawnego dostarczenia wszystkich wydruko
wanych referatów  w teczkach, wymienić tu  należy s ta ran 
nie opracowane program y Zjazdu i program y wycieczek, 
które wydane w formie portatywnych książeczek dobrze 
informowały o całości i wszystkich potrzebnych szczegó
łach. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzym ali zebrany rów
nież w teczki m aterja ł propagandowy, nadesłany przez 
producentów m aterjałów  i konstrukcyj budowlanych. Za
znaczyć należy, iż poza naszem pismem również „Czaso
pismo Techniczne” i „Przegląd Techniczny”, wydały spec
jalne zeszyty z okavji Zjazdu.

Plenarne posiedzenie.

Plenarne posiedzenia Zjazdów, zazwyczaj poświęcane 
stereotypowym powitaniom przez przedstawicieli władz 
i organizacyj, m ają już naw et swoją nazwę „piły zjazdo
wej". I w te j dziedzinie Zjazd Katowicki, nie zrywając 
z tradycją przemówień powitalnych, potrafił je  ograniczyć 
do akcentów bądź szczerze emocjonalnych bądź naprawdę 
interesujących.

Zebranych powitał na wstępie prezes Związku prof. 
Pszenicki i na jego propozycję zostało wybrane prezyd- 
jum Zjazdu z dyr. dep. inż. Toruniem na czele, pod którego 
energicznem przewodnictwem cały przebieg obrad nabrał 
wartkiego toku i dyskusja odbyła się sprawnie. Pierwszy 
zabrał głos przew. Kom. Org. prof. Bryła, który przed
stawił genezę i prace przygotowawcze Zjazdu. Kolejno wi
tali Zjazd: wicewojewoda Saloni, m arszałek Sejmu ś lą 
skiego, przedstawiciel Min. Kom. inż. Wiśniewski, przed
stawiciele przemysłu stalowego i cementowego organiza
cyj technicznych i t. d.

Na specjalną uwagę zasługuje oryginalne w treści 
i w piękną formę ujęte przemówienie inż. A. E igera, któ
ry w itał Zjazd w imieniu przemysłu cementowego. Stw ier
dził on, iż zasadniczem zadaniem poszczególnych grup 
producentów jest szlachetna rywalizacja w kierunku jak 
najlepszego obsłużenia potrzeb rynku i konstruktora. Po
zatem zwrócił uwagę, iż obowiązkiem produkcji jest do
stosować się do ogólnego poziomu cen, gdyż w  przeciw
nym razie budownictwu grozi cofanie się do prym ityw 
nych m aterjałów  i konstrukcyj.

Obrady sekcyjne.

W myśli program u wszystkie referaty  zostały podzie
lone między cztery sekcje; ogólną, stalową, żelbetową i in
nych konstrukcyj, które obradowały kolejno.

Zdając sprawę z obrad sekcyjnych, musimy się za
strzec, iż nie jesteśm y w możności zdać sprawy ani ze 
wszystkich interesujących referatów, ani też zobrazować 
całości ożywionej dyskusji, k tóra w ciągu dwu dni obrad 
utrzymywała całą salę w pełni napięcia. Zatrzymam y się 
zatem tylko na niektórych żywszych momentach dyskusji,

bynajmniej nie wyróżniając tem samem tych czy innyc/i 
referatów .

Na sekcji ogólnej w dziale wpływu konstrukcyj na 
rozwój architektury mieliśmy tylko jeden refera t tnż. 
Hempla, k tóry  wykazał w nim, iż racjonalne konstrukcje 
są  jednem ze źródeł powstawania nowych form  architek
tonicznych. Historycznie w  m iarę rozwijania się um iejęt
ności stosowania konstrukcyj poziomych zmieniają się za
sadnicze proporcje budowli. Obecnie śmiałość i pomysło
wość konstruktora stw arza dzieła, które śmiało można na
zwać typem  prawdziwie nowoczesnej architektury.

W sekcji stalowej żywą dyskusję wywołały konstruk
cje spawane. S tarły  się tu  poglądy zwolenników i scepty
ków. W dyskusji wysuwano momenty ekonomji, bezpie
czeństwa i przygotowania naszych w arsztatów  do wyko
nywania tych konstrukcyj. N a poparcie spawania można 
była powołać się na dane zaw arte w  niektórych refera
tach. R eferat inż. dr. Kaufm ana był dowodem, jakie usłu
gi daje spawanie przy wzmacnianiu istniejących konstuk- 
cyj stalowych, a  w referacie inż. K ram arza mieliśmy kon
kretny przykład oszczędności przy stosowaniu spawania.

Referaty  inż, Jasińskiego i Koziełka wykazywały, ja 
ką rolę w kosztach konstrukcyj stalowych odgrywa jakość 
projektu, w  k t b y m  muszą być uwzględnione warunki wy
konywania w warsztacie jak  i na montażu. Z tego po
wodu w aga ogólna konstruk ,*yj nie je s t bynajmniej jedy
ną cechą jej ekonomiczno.:c,. P rojekty konstrukcyj stalo
wych winny być wykonywane przez doświadczonych i ob- 
znajmionych dokładnie z techniką warsztatow ą konstruk
torów.

R eferat dr, Kluza zawierał bardzo pouczające zesta
wienia wagi konstrukcyj hangarów  lotniczych zarówno pro
jektowanych w  Polsce jak  i zagranicą.

Prof. Pszenicki, opisując własny projekt mostu żela
znego przez Wisłę w Płocku, wykazał n a  tym  przykładzie 
sam ą metodę rozumowania przy doborze właściwych roz
piętości i konstrukcyj dźwigarów mostowych, dzięki czemu 
w stosunku do pierwotnego projektu uzyskano 4 miljony zł. 
oszczędności.

Z natury  rzeczy bardzo żywo dyskutowane były sprawy 
dotyczące betonu jako m aterjału , który jest produkowany 
na budowie i z tego powodu interesuje specjalnie inżynie
rów.

R eferat prof. Paszkowskiego omawiał program  ćwi
czeń z zakresu technologji betonu dla studentów politech
niki warszawskiej. Ponieważ ćwiczenia te opierają się o 
założenia metody projektowania betonu, opracowanej przez 
prof. Paszkowskiego, więc dyskusja poszła w kierunku o- 
mówienia zasad i celowości te j matody. Dyskusja wykazała 
potrzebę dalszych badań praktycznych.

R eferat inż. Gradowskiego wprowadził do zupełnie no
wej metody wykonywania betonu przy pomocy wibracji.
O praktycznych wynikach je j stosowania pomówimy przy 
okazji referow ania jednej z wycieczek zjazdowych. Wszy
scy obecni odnieśli wrażenie, iż je s t to  droga, k tóra wróży 
tfcchnologji betonu nowe sukcesy, a w  stosowaniu betonu 
nowe możliwości.

Inż, Freudenthal zreferował jedno z najnowszych za
gadnień technologji betonu, a mianowicie zjawisko pla
styczności i jego wpływ na naprężenia w konstrukcjach 
żelbetonowych. Zjawisko plastyczności w betonie jest wy
nikiem tego, iż beton jest ciałem pozornie stałem. E fekt 
tego stanu je st ten, iż deformacje ciał betonowych z cza
sem się zwiększają ponad pietrw otną deformację elastycz
ną. Zbadanie tego zjawiska, a w szczególności uwzględnie
nie jego wpływu na rozmaite rodzaje elementów konstruk
cyjnych z betonu, może mieć poważne znaczenie dla oceny



bezpieczeństwa naszych konstrukcyj i  może naw et pozwolić 
osiągnąć dość znaczne oszczędności. Tak n. p. obliczenie 
wykazuje, iż zwiększenie przy uwzględnieniu zjawiska pla
styczności cyfry „n“ z 10 n a  40 wywołuje w przekroju pro
stokątnym z V2% uzbrojeniem, 7% wzrost naprężenia w 
uzbrojeniu i 40% obniżenia naprężenia betonu. Ponieważ 
zjawiska plastyczności objaw iają się w całej pełni po dłuż
szym czasie, ważnym jest dla ich uwzględnienia moment 
całkowitego obciążenia budowli.

R eferat inż. E igera omawiał bardzo ciekawe, a mało 
w świecie naukowym badane fizyczne zjawiska w  samym 
gelu cementowym i wpływ tych zjawisk n a  wytrzymałość 
zapraw  i betonów. A utor dochodzi do wniosku, iż właści
wą przyczyną wytrzymałości betonów i zapraw  cemento
wych je s t ilość shydratyzowanego gelu bementowego i stąl 
już tylko jeden krok, by na tych fizycznych podstawach 
oprzeć wzory do obliczania wytrzymałości betonów i za
praw  z wyeliminowaniem wszelkich współczynników empi
rycznych pozbawionych fizycznej interpretacji.

Inż. Bukowski zają ł się w swoim referacie zbadaniem 
przydatności dla polskich cementów wzorów do określe
nia 28-dniowej wytrzymałości betonu w zależności od 
współczynnika wodo - cementowego. N a zasadzie wyników 
badania walców próbnych 120 betonowych z 6 różnych pol
skich cementów au to r dochodzi do wniosku, iż najbardziej 
dla polskich cementów odpowiedni je s t wzór typu Bolo- 
me‘ya, jednakże sta ła „C“ w tym  wzorze nie wynosi, jak  
przyjmowano dotychczas 250; lecz średnio tylko 210. Ten 
współczynnik we wzorze Bolomey‘a, otrzym any dla pewne
go cementu, jest równocześnie charakterystyką jego jako
ści i to znacznie lepszą od wytrzymałości normowej.

Bar dzo ciekawe doświadczenia ze sta lą Isteg  przedsta
wili w swym referacie profesorowie B ryła i Huber.

Żywą dyskusję wywołał re fe ra t inż. Piętkowskiego, 
który w  skrócie przedstawił obecny stan wiedzy o grun
tach budowlanych. D yskusja ta  wykazała potrzebę prowa
dzenia tych badań również i u nas i to zarówno w labora- 
to rjach  jak  i n a  rzeczywistych objektach budowlanych.

Wnioski ogólnt' uchwalone na Zjeździe.

W związku z przeprowadzoną dyskusją i całym prze
biegiem obrad został przez Zjazd uchwalony szereg 
wniosków natu ry  ogólnej.

Wniosek prof. Pszenickiego zmierza do tego, by nowe
lizacja praw a budowlanego uwzględniła istniejącą już w  ży
ciu specjalizację w zakresie projektowania. W inno to  zna- 
leść swój zezwnętrzy w yraz w tem, że projekty  budynków 
szkieletowych i monumentalnych winny być podpisywane 
zarówno przez arch itek ta jak  i przez inżyniera konstrukto
ra. Pozatem wnioskodawca domagał się, by projekty były 
opracowywane w tym  stopniu szczegółowo, by mogły 
być wykonywane również pod kierownictwem osób nie bę
dących projektantam i.

We wniosku swym inż. Jakimowski w ystąpił o reak ty
wowanie b. Min. Rob. Publicznych względnie o stworzenie 
nowego Min. Gospodarstwa, skupiającego w jednem ręku 
agendy budowlane wszystkich resortów.

W dalszym ciągu podajemy tekst wniosku inż. Ston- 
czyńskiego w sprawie systemu zlecania robót i wpływu tego 
systemu na jakość i postęp w projektowaniu:

„Zważywszy:
1. że zlecenie robót b. odpowiedzialnych za pomocą 

przetargów publicznych bez decydującego głosu odpowie
dzialnego za budowę kierownika, w yłania nieraz niefacho
wego i nieodpowiedniego wykonawcę,

2. że najlepiej zorganizowany nadzór techniczny nie 
może zabezpieczyć skutków ignorancji technicznej lub nie- 
sumienności wykonawcy,

3. że konstruktor, nie m ając gw arancji um iejętne
go i solidnego wykonania, je s t ograniczony w stosowaniu 
postępowych pomysłów konstrukcyjnych i rezygnuje z te 
go powodu ze znacznych nieraz oszczędności,

Zjazd inżynierów Budowlanych uważa za konieczną ta 
ką zmianę sposobu zlecenia robót, k tóra kwarantowałaby fa 
chowe i solidne wykonanie, a tem  samem dawa.a dostatecz
n ą  podstawę do zgodnego z postępem techniki, ai zarazem e- 
konomicznego projektowania konstrukcyj”.

Inż. m jr. Gliński w swym wniosku podkreślił poziom 
przygotowania teoretycznego i praktycznego polskich inży
nierów konstruktorów , którzy mogą i powołani są do roz
w iązywania najtrudniejszych zagadnień technicznych.

Wreszcie przytaczam y tekst ogólnego wniosku, zgło
szonego przez inż. L u fta :

Zjazd Polskich Inżynierów Budowlanych odbyty w 
Katowicach *w dn. 15 - 17 lutego 1936 r. przeprowadziwszy 
szczegółową dyskusję nad referatam i, omawiającymi sze
rokie zagadnienia konstrukcyj budowlanych z punktu w i
dzenia nauki i praktyki stw ierdza:

1) iż istn ieją  wielkie potrzeby Polski w zakresie bu
downictwa coraz bardziej technicznie różniczkowane za
równo z dziedziny objektów dla zaspokojenia wymagań ży
cia gospodarczego i państwowego jak  również związanych 
z obroną Państw a,

2) iż spowodu konieczności oszczędnego operowania 
szczupłymi środkami przeznaczonymi na cele budowlane 
nabiera w naszych w arunkach specjalnej w agi oszczędność 
zarówno w projektowaniu jak  i realizowaniu objektów 
budowlanych,

3) że dla sprostania powyższym zadaniom musi pod
nosić się poziom kw alifikacji wymaganych od kierowni
czych sił w budownictwie.

Polscy Inżynierowie Budowli świadomi odpowiedzial
ności, jak a  Ina nich ciąży z ty tu łu  kierowniczej ich roli 
w postępie techniki, organizacji i gospodarki budowlanej, 
uw ażają za swój zasadniczy obowiązek posuwanie naprzód 
wiedzy budowlanej w najszerszym  je j zakresie.

Z tego względu Z jazd wzywa swych uczestników, by 
zdobywane przez nich doświadczenia na rozmaitych polach 
ich działalności uważali za dorobek, k tóry  winien być wy
korzystany dla pożytku ogólnego i postępu wiedzy.

Zebrani apelują również do wszystkich polskich inży
nierów budowlanych, by wyniki swych prac publikowali i 
w tym  celu w  ja k  najszerszej mierze korzystali z możliwo
ści współpracy z polskimi pismami technicznemi, których 
o fiarną pracę Zjazd z wdzięcznością wyróżnia i docenia.

Polscy Inżynierowie Budowlani zebrani na Zjeździe, 
odbytym na terenie gościnnej i pracowitej ziemi Śląskiej, 
dziękują organizatorom  Zjazdu za sprawne i owocne zor
ganizowanie obrad i w yrażają przekonanie, iż projektow a
ne następne Zjazdy będą stale trybuną dorobku wiedzy i 
praktyki polskich inżynierów budowlanych ze szczególne!’.! 
uwzględnieniem ważnych zadań obrony Państwa.

Wycieczki.

W trzecim  dniu Zjazdu były przewidziane dwie wy
cieczki. Uczestnicy obu wycieczek rozpoczęli dzień od zwie
dzenia niektórych budowli w Katowicach.

Pierwsza wycieczka zwiedziła „H utę Pokój", Zakłady 
Przetwórcze W spólnoty Interesów i Kopalnię węgla Król.



Druga udała się n a  zwiedzenie zakładów Tow, „S aturn", 
mając w program ie zobaczenie betoniarni, cementowni, ele
ktrowni i kopalni węgla.

W te j ostatniej wycieczce zainteresowała specjalnie 
uczestników metoda wibrowania, stosowana w wytwórni 
wyrobów betonowych. Sprowadzone narazie z F ran cji w i
bratory elektryczne zostały użyte do w strząsania stołów 
wibracyjnych, na których produkowane są rozm aite wy
roby betonowe. W ibratory te  zaopatrzone są w motory e- 
lektryczne o sile od 0,3 do 0,7 K. W. E fekt pracy tych wi
bratorów wywołał u zebranych zdumienie. N arzucana do 
form mieszanka betonowa o konsystencji bardzo suchej po 
minucie nabiera cech masy plastycznej a  po dwu minutach 
na powierzchnię występuje woda, co je st oznaką zakończe
nia procesu wibracyjnego. Beton wibrowany daje się n a 
tychmiast rozdeskować i wykazuje konsystencję zbliżoną do 
plasteliny, dzięki czemu n. p. krawężniki po rozdeskowaniu 
mogą być ręcznie wyginane.

Ogółem uczestnicy obu wycieczek z wdzięcznością wy
rażali się o gotowości gospodarzy do udzielenia najdalej

INŻ. JERZY  NECHAY.

NOWOŚCI BUDOWLANE
Mimo, że Lipsk leży od granicy Polski niedaleko, a wy

jazd na Targi Lipskie jest ułatwiony przez biura podróży 
i wypada stosunkowo niedrogo, bardzo nieznaczna tylko 
liczba polskich inżynierów z zawodu budowlanego odwie
dza te  Targi, Za moich kilkakrotnych wyjazdów do Lipska 
spotykałem znajomych inżynierów innych branż, jednak 
kolegów zawodowych praw ie że tam  nie widać. A szkoda, 
bo Targi Lipskie, zwłaszcza wiosenne (pierwsze dnie m ar
ca), stanowią piękny przegląd wszelkich nowości w budow
nictwie niemieckiem, tak  wysoko —  jak  wiemy — rozwi- 
niętem, a wykłady, pokazy i wycieczki, organizowane pod
czas Targów, pozwalają przybyszowi zapoznać się z szere
giem ciekawych i aktualnych problemów z zakresu budow
nictwa. Poniżej postaram  się wykazać, że reklam a, jaką 
robię tym  Targom  nie jest przesadzona, a czynię to nie 
tylko na zaproszenie Redakcji „Przeglądu Budowlanego", 
ale i z wewnętrznego przekonania, że powinniśmy dla 
własnej korzyści w znacznie większej niż dotychczas licz- 
Die odwiedzać lipski ta rg  budowlany.

Eksponaty m aterjałów  budowlanych zgrupowane są w 
hali 19 targów  technicznych („Technische Messe"). Blisko 
300 firm  ma tam  swoje, przeważnie n a  stałe urządzone 
Btoiska, które są uzupełniane i zmieniane w m iarę postępu 
produkcji danej firmy. W porównaniu z poprzedniemi la
tami dają tu  się zauważyć następujące zmiany. Przede
wszystkiem rzuca się w oczy znaczny wzrost ilości zakładów 
przemysłowych, wyrabiających lekkie płyty z wełny drzew
nej w rodzaju polskich: Suprem a, Mastewal i Durolit. 
Przeważają płyty o lepiszczu cementowem. Ponadto wy
stawiono liczne odmiany p ły t izolacyjnych z prasowanej 
mąki drzewnej (n. p. znany u nas insulit). N iektóre z nich 
otulone są obustronnie asbestem, tworząc sztywną, ognio
trwałą i ciepłą płytę budowlaną do ścian magazynów, hal 
[Wystawowych i t. p. Podobnie w yglądają płyty z dykty, 
pphustronnie oklejone płytam i etemitowemi.

Jeśliśmy zahaczyli o eternit, nie sposób pominąć wspa
niale wyekwipowanego stoiska te j firm y, pokazującego 
jeereg nowych zastosowań eternitu  jak : deski podokienne,

idących inform acyj i o gościnnem przyjęciu, jakiego doznali 
za strony dyrekcji zwiedzanych zakładów.

*

Zjazd wykazał ogromne znaczenie, jakie organizacja 
ma dla wydobycia potencjalnych sił tkwiących w zbiorowo
ści. W danym wypadku praca Zarządu Związku, a  w szcze
gólności je j niezmordowanego sekretarza inż, Nechay'a po
tra f iła  skupić do jednego celu około 50 referatów  i około 400 
uczestników Zjazdu.

Kto obserwował nastró j sali w czasie Zazdu, ten mógł 
sobie zdać sprawę z korzyści jakie dają uczestnikom tak 
zorganizowane zjazdy naukowe.

Zjazd ponadto w skromnych w arunkach stworzył 
prawdziwie koleżeński nas tró j, k tóry znow’u był wynikiem 
dobrej jego organizacji.

W sumie Zjazd należy zaliczyć do udanych pod każdym 
względem i życzyć należy, by zapowiedziane następne zjaz
dy nie ustępowały mu pod względem poziomu organizacyj
nego i technicznego i mogły odbyć się z równie serdecznym 
nastro ju  współpracy.

NA TARGACH LIPSKICH
okładziny stołów kuchennych i laboratoryjnych, płyty 
ochronne n a  ściany łazienek i t. p , wazony i korytka na 
kwiaty, karm iki dla drobiu i zwierząt domowych, ru ry  z 
wszelkiego rodzaju łącznikami, prostokątne przewody wen
tylacyjne, dla chłodni i fabryk, rynny dachowe i t. p. In 
formowano mię, że zastosowanie w Niemczech ru r  asbesto- 
wo - cementowych wzrosła w  szybkiem tempie. Np. obec
nie w budowie jest eternitowy rurociąg zbiorowego wodo
ciągu koło Augsburga, dług. 78 km. „Dążymy — mówi mój 
rozmówca — do takiego zbytu eternitu , jakie ma Holan- 
d ja  (największy na świecie), t. j. 0,6 n r  płyt rocznie na 
mieszkańca, przeliczając na płyty inne wyroby jak  ru ry  i 
t. p.“ .

Niedaleko ma stoisko związek kopalń żwirku pumekso
wego z nad Renu. Je st to  ;potężna gałęź przemysłu, repre
zentowana przez kilkanaście wzorowo urządzonych kopalń 
pumeksu, który rozwożony po całym państwie posiada p ra 
wie że monopol na lekkie betony (Bims beton). :W mniej
szym zakresie stosowany je s t żużel hutniczy, dostarczany 
przez hu ty  o odpowiedniem uziarnieniu i czystości. Szkoda, 
że nasze hu ty  śląskie nie pomyślą nad dostawą dla hu tn i
ctwa lekkiego kruszywa żużlowego dla wyrobu lekkich beto
nów.

Z innych m aterjałów  należy wymienić bogato repre
zentowane fabryki elementów szklanych do ścian i stro
pów, typu znanych u nas luxferow, Tylko, że w Niemczech 
są one bardzo tanie, co umożliwia szerokie ich stosowanie 
da budowy stropów i ścian, przepuszczających światło. Kil
ka nowych firm  pokazało siatkowe zbrojenia do żelbetu
i siatki do wypraw, oraz zbrojenia do dróg betonowych. 
Piękne stoisko urządziły kopalnie traw ertynu, najm odniej
szego dziś m aterja łu  kamiennego do okładziny elewacji
i ścian (ostatnio rozpoczęto eksploatację tego kam ienia i u 
nas w  okolicy Borszczowa).

Z bogatej plejady środków izolacyjnych, reklam ują
cych się zawsze w każdym k ra ju , należy wspomnąć o no
wych m aterjałach do izolacji dołów kiszonkowych, co w bu
downictwie jest rzeczą stosunkowo nową. Budowa dołów



Rys.  1. F ragm en t kopalni żwiru pumeksowego w Neuuńed  
nad Renem. W ydajność roczna przeliczona na ilość cegieł 

palonych wynosi 1 m ilj  on sztuk.

tych przybrała w Niemczech tak  masowy charakter, że 
wzmianki o tem  spotyka się co krok w  prasie fachowej i 
wśród eksponatów targowych, a często widać budowę do
łów betonowych do kiszenia pasz m ijając samochodem w*sie 
niemieckie.

Przejdźmy teraz do drugiej grupy eksponatów ta rgo 
wych, umieszczonych na wolnym terenie. Podczas gdy wnę
trze hali N r, 19 nie robi specjalnego wrażenia, poza swe- 
mi potężnemi w ym iaram i w rzucie i wysokością, — to  wi
dok terenu wolnego, pokrytego zw artą masą kilkuset m a
szyn budowlanych, przeważnie w ruchu, przedstaw ia nieza
pomniany obraz i e'ektryzuje zwiedzającego, wzbudzając 
w nim podziw dla potęgi dzisiejszej techniki niemieckiej.

P rzew ażają maszyny dla wielkich robót inw estycyj
nych, jak ie obecnie przeprow adzają Niemcy celem złago
dzenia klęski bezrobocia. A więc urządzenia mechaniczne 
do robót ziemnych, olbrzymie bagry  tyżkowe, równacze zie
mi, ubijaki eksplozyjne i przenośniki taśmowe (tranporte- 
ry ), młoty pneumatyczne do rozbijania skał z zespołami 
kcmpressorów, wTózki kolebkowe, lokomotywy wąskotorowe
i t. p. Dla dróg betonowych, względnie autostrad , pokazano 
zespoły betoniarek, ubijaczek, wykańczarek, maszyn do wy
rab ian ia szczelin dylatacyjnych i różnego typu betoniarki 
aż do pojemności 1500 litrów  włącznie. Obok stały  nowo
czesne modele malutkich betoniarek 75-litrowych do popędu 
mechanicznego lub ręcznego.. Do wyrobów z betonu służy
ły różnego rodzaju maszyny do pustaków ściennych i stro 
powych, ubijaczki do ru r  betonowych, stoły w ibracyjne i 
t. p. Kilka firm  wystawiło ostatnie modele wibratorów’ do 
ubijania nawierzchni betonowych, a jedna z nich nowość 
w Niemczech: w ibrator powierzchniowy do w strząsania 
deskowania. N a tem  polu Niemcy dały się wyprzedzić 
F rancji i Belgji o bezmała 10 lat.

W środku pola wystawowego zachwycał oczy olbrzymi 
dźwig obrotowy, górujący nad wszystkiemi maszynami, do- 
równywując wysokością 5 piętrowej pokazowej konstrukji 
szkieletowej ze stali obok której wystawiono w małej hali 
modele i fo tograf je z najnowszych niemieckich inżynierskich 
budowli stalowych. W środku te j hali ustawiono naturalnej 
wielkości wycinek z najwyższej blachownicy o wys. 5,70 m. 
zastosowanej do pewnego mostu drogowego w  Niemczech 
(konstrukcja nitow ana). Wreszcie muszę wspomnąć o pięk
nych dwuch pompach do betonu, z których wuększa m iała 
wydajność 18 nf. na godzinę.

Rys. 2. „ T e rm o ń t” uszlachetniony żużel wielkopiecowy jako  
kruszywo do lekkich betonów.

Osobna wzmianka należy się budownictwu obronnemu. 
Już w hali N r. 19 spotyka się jego ślady: to wzór drzwi 
gazoszczelnych, to  w entylatory schronowe, filtry  do po
wietrza i plany schronu żelbetonowego, wystawione przez 
poradnię przemysłu cementowego. N a wolnym terenie jest 
tego znacznie więcej. Pewien wynalazca pokazał opatento
wany typ schronu żelbetonowego z leżących ru r, wykona
nych systemem miotanym, rodzaj tunelu, którego fotogra- 
f ję  podawała już podczas Targów codzienna prasa polska. 
Główną jednak uwagę osób, interesujących się budową 
schronów, ściągało starannie opracowane stoisko w hali 
stalowej, gdzie pod kierunkiem  znanego specjalisty inż 
Schoszberg'iera wybudowano systemem schronów i urządzeń 
ochronnych w konstrukcji stalowej, z zastosowaniem wszy
stkich nowoczesnych ulepszeń w ich urządzeniu wewnętrz- 
nem.

Nie zapomniano także o pokazie zasad obrony przeciw- 
lotniczo-gazowej w sposób popularny dla szerszej publiczno
ści. N a ty łach placu wystawowego maszyn budowlanych 
wystawiono mały domek 1-rodzinny w przekroju (n a tu ra l
nej wielkości), a więc dwukomorowa piwnica, parte r dwu
izbowy i starych, połączone k latką schodową. W piwnicy 
drzwi gazoszczelne wskazują, że pełni ona dla domu rolę 
schronu. Widać w niej uszczelnione okno, apteczkę i narzę
dzia ratunkowe. Dach k ry ty  blachą fa lis tą  cynkowaną po 
konstrukcji stalowej. Na strychu oczywiście niema rupieci

Rys. 3. Nowe uzbrojenie betonu: a) siatka jednolita żebrowa 
bj siatka Beuzingera.



Ryn. 4. M aszyna, do wyrobu pustaków z lekkich betonów; 
wydajność ok. 400 szt./godz.

(wynik znanej akcji niemieckiej „B odenenttriim m elung"), 
zato stoją łopaty, gaśnica i inne narzędzia do gaszenia po
żaru, Widowisko zaczyna się w chwili, gdy mieszkańcy do
mu oddają się spokojnie swym zajęciom, a  więc mężczyźni 
g ra ją  w karty , a kobiety „naturaln ie" robią pończochy. 
Sygnał syreny ostrzega, że zaczął się atak lotniczy. Kobie
ty  udają się więc spokojnie do schronu (ciąg'e robią poń
czochy), a mężczyźni gaszą pożar wzniecony n a  strychu 
od bomby zapalającej. Rannego w czasie tej akcji młodzień
ca opatru ją kobiety w schronie. A tak przeszedł i życie w 
domu w raca do normalnego trybu. Całej te j akcji przypa
tru je  się zw arty tłum  ciekawych, słuchając z powagą wy
jaśnień, udzielanych przez megafon.

Tę małą dygresję od właściwego tem atu uczyniłem dla 
zobrazowania nastrojów, jak ie panują dziś za naszą jgra- 
nicą zachodnią, szerzonych przez propagandę naw et na te 
renie targów  budowlanych. A  działo się to w tym  samym 
czasie, gdy pierwsze rozmowy telewizyjne miedzy urzędami 
pocztowemi Lipska i Berlina otwierały nową kartę  h isto rji 
techniki i wynalazków'.

Podczas Targów Technicznych przygotowuje ich Za
rząd zawsze serję ciekawych odczytów. W zakresie budo
wnictwa odbywały się one przez 2 dni: 2 m arca o najnow 
szych zagadnieniach z zakresu planowania osiedli i upo
rządkowania starych m iast („A łtstadtsanierung") — na 
tych odczytach nie byłem, — dnia 3 m arca prof. Casa- 
grande piówił ciekawie o celu badania podłoża przy budo
wie dróg, zaś inż. D ittrich o nowych kierunkach przy bu
dowie betonowych au tostrad  niemieckich. Odczyty te, s ta 
rannie przygotowane i pięknie ilustrowane, cieszyły się du
żą ilością słuchaczy (z Polski spotkałem tam  tylko inż. 
Pogany‘ego z Krakowa).

Najciekawszą jednak niespodzianką d!a przybyłych na 
tegoroczne Targi, była wycieczka, zorganizowana dnia 
4 /I I I  przez „Dutsche Gesellschaft fu r  Bauwesen". W 150

Rys. (i. K arta  tytułowa prospektu pewnego stropu, świad
cząca o „pokojowem” nastawieniu budownictwa.

osób (w tem 4 z Polski) zwiedziliśmy budowę parku i te 
renów sportowych nad E lsterą (F ran k fu rte r W iesen), na 
krańcach Lipska, w tem budowę stad jo " j do masowych u- 
roczystości dla 250.000 uczestników i 80.000 widzów. Bu
dowa tego stad jonu o wym iarach 235X380 m. wymagała 
poruszenia 140.000 m \ ziemi. Dalej zwiedziliśmy ciekawe 
objekty przy budowie kanału, łączącego E lsterę ze Saalą, 
a tem  samem Lipsk z morzem przez Łabę dla żeglugi 1000- 
tonnowych statków. Kanał ten, dług. 20 km. będzie ukoń
czony w r. 1940 kosztem 25 milj. marek. Widzieliśmy więc 
pracę potężnych bagrów, ka fa r szybkospadających do wbi
ja n ia  stalowej ścianki szczelnej wys. 11 m., budowę kilku

Rys. 5. Najnowszy model pompy do betonu.
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mostów żelbetonowych i stalowych, a także wykonanie czę
ści trasy  kanału  w nasypie o szerokości nasypu w podsta
wie — .160 m. (!). Ziemię ubijano w arstw am i grubości 1 itu  

przy pomocy ubijaka stalowego wagi 2 tonn, podnoszącego 
na wys. 75 cm. ramieniem bagrownicy łyżkowej. Dalej po
kazano nam  budowę skrzyżowania 2 au tostrad : Berlin — 
Monachjum i Drezno —  Hannower, gdzie oglądaliśmy pięk
nie zorganizowane wykonanie nawierzchni betonowej przy 
pomocy licznego kompletu maszyn. Przejażdżka autobusa
mi po gotowej autostradzie dała nam  przedsmak rozkoszy 
jazdy samochodem po takiej drodze. Pół dnia praw ie za
jęło nam  zwiedzanie olbrzymich zabudowań szkoły łączno
ści. dla wojska i lotnictw a w Halle, będącej wzorem nie- 
tylko masowego budownictwa koszarowego, połączonego z 
zakładami naukowemi d 'a  rad jo telegrafji i t. p., lecz także

przykładem nowoczesnego rozwiązania problemów techni
ki obrony (więcej cenzura pisać nie pozwala).

Tak wygląda plon 3-dniowego pobytu na budowlanych 
Targach Lipskich. Do tego opisu wyobraźnia Czytelnika 
niech doda jeszcze odpowiednie tło  w postaci olbrzymich 
tłumów zwiedzających, którzy zalegali od ra n a  do wieczo
ra  tereny  targow e, iście am erykański park  samochodów 
przed bram am i targów, świadczący o wspaniałych wyni
kach motoryzacyjnej polityki Niemiec,-czystość, porządek,- 
a nad wszystkiem górująca olbrzymia sylweta pomnika 
bitwy narodów w dniu 18 października 1813, dniu zjedno
czenia Niemiec.

Jeżeli za rok spotkam n a  Targach więcej kolegów z 
Polski, będą się cieszył, że do wyjazdu zachęcił ich mój po
wyższy opis.

S. PRONASZKO.

LEKKIE RUSZTOWANIA BUDOWLANE
Przy rozpatryw aniu prac zgłoszonych na konkurs, o- 

głoszony w 1934 r. przez Insty tu t Spraw Społecznych, w 
sprawie rusztowań budowlanych ze stanowiska bezpieczeń
stw a pracy można stwierdzić, że konstrukcje rusztowań u- 
żywanych u nas w k ra ju  nie m ają zasadniczych wad, a 
przeważna część wypadków wynika, bądź wskutek nieu
miejętności prawidłowego wykonania danej konstrukcji, 
bądź wskutek niedbałego i niesumiennego nadzoru nad s ta 
nem rusztowań.

Z ogólnie stosowanych u nas typów rusztowań, ruszto
wania n a  wysuwjiicach, n a  drabinach wiszących, a po czę
ści i rusztowania drabinowe, tak  zwane wiedeńskie, stwa
rza ją  w montażu i demontażu ja k  również w użytkowaniu 
szereg okazji do nieszczęśliwych wypadków.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przyczyna wypadków 
na tych typach rusztowań leży nie tylko w samej konstruk
cji tychże, lecz w grę wchodzi również lekkomyślność, a 
często i b raw ura robotników, lekceważących sobie podsta
wowe środki ostrożności.

Ubieranie lica budynków w bogate gzymsowania i oz
doby architektoniczne należy do przeszłości, nowoczesna 
arch itek tura dąży do prostoty efektów architektonicznych.

Dla tego rodzaju robót staw ianie ciężkich i kosztow
nych, chociaż bezpiecznych rusztowań sztandarowych, sta
je  się zbędnem i obserwujemy w ostatnich czasach częste 
stosowanie do tynków frontowych rusztowań drabinowych 
wiedeńskich.

Chociaż rusztow ania wiedeńskie są lekkie, łatwe i nie- 
kosztowne w ustaw ianiu i rozbieraniu, to jednakże w p ra 
cy n a  nich są u trudnienia, zarówno w swobodnej komuni
kacji po pokładach roboczych, ze względu n a  przedziały, 
jakie w ytw arza gęste szczeblowanie drabin stojących, jak
i wskutek wąskich pokładów roboczych, tylko około 50 
cm.

W skutek tych wad rusztowań wiedeńskich odczuwa się 
potrzebę zastosowania wygodniejszych, a również niekosz- 
townych a zarazem łatwych w  ustaw ianiu i rozbieraniu 
rusztowań, któreby usunęły wady rusztowań wiedeńskich.

N a konkurs o rusztowaniach dr. inż. W acław Olszak 
z Cieszyna, nadesłał projekt rusztow ania lekkiego dającego 
pokłady robocze o szerokości 90 cm. w świetle, a drabiny

Rys. 1 . Szem at elementu rusztowania Dr. inż. W. Olszaka.

stojakowe zaprojektował w ten sposób, że dają  swobodną 
komunikację na pokładach roboczych.

Rusztowanie składa się z poszczególnych elementów 
stosunkowo lekkich, lecz niewygodnych w ustaw ianiu z» 
względu n a  swą formę.

Prace dr. inż. Olszaka In sty tu t Spraw  Społecznych za
kupił n a  własność, uw ażając że pomysł jest dobry, ale z 
wadami konstrukcyjnemi.
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Rys. 2.

Jak  widać z załączonego szematu elementu rusztowania 
dr. inż. Olszaka (rys. 1), łączenie drabin przez zakłady za
ledwie ośmiocentymetrowe —  jest słabe, a f ig u ra  poszcze
gólnych elementów niewygodna we wciąganiu i ustawianiu.

Upoważniony przez In sty tu t Spraw  Społecznych, opie
rając się na pomyśle dr. inż. Olszaka, dokonałem pewnych 
korekty w konstrukcyjnych, dających solidniejsze powiąza
nie poszczególnych elementów, przyczem i fig u ra  elementu 
zdaje się je s t wygodną do w ciągania i ustaw iania (rys 2).

Boki składają się z dwóch bali o w ym iarach 46X100 
mm. w odstępach 36 mm. W odstępach pionowych 2 m tr. od 
osi do osi założone są szczeble o wym iarach 46X160X1000 
mm. a na połowie tej -dwumetrowej wysokości zakłada się 
usztywnienia o wym iarach 36X160X100 mm.

Przy ustawieniu poszczególnych elementów trzeba ele
ment górny z dolnym połączyć 4 śrubam i (rys. 3) a drabiny 
mocuje się do m uru za pomocą haków wbitych w m ur i 
drutu, zresztą jak w drabinach wiedeńskich.

Umocowanie poręczy, bortnic i krzyżulców dokonywa 
się (przy użyciu śrub ze epecjalnemi główkami (rys. 3.)

Pokłady rusztowaniowe, rozstawione co dwa metry, da
ją  swobodną komunikację dla robotników, pracujących na 
tych rusztowaniach, a szerokość 90 cm. w świetle pokładów 
mogłaby być poszerzoną przez przedłużenie bali podpokła- 
dowych poza lico drabin np. o 30 centymetrów w stronę 
m uru. Po takim  przedłużeniu szczebli otrzymać można po
kład o szerokości 0,90 4- 0,10 +  0,30 — 1,30 m.

Kom unikacja między pokładami powinna się odbywać 
przy pomocy drabinek o wysokości około 2,50 m tr. i o szcze- 
blowinie rozstawionej co 16 - 20 cm. i szerokość drabin 
60 cm,

Rysunki 2 i 3 umożliwiają chętnym do tego przedsię
biorcom wykonanie takiego rusztowania, a przyjęcie się 
u nas tego typu rusztowań byłoby pożądane ze względu na 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

do stojaków do poręczy i krzyżulców 

Rys. 3. Detale do rusztowania drabinowego.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
jest zagadnieniem dużej wagi społecznej

a zarazem Icwestjq racjonalnej oszczędności



WACŁAW PASZKOWSKI.
Prof. Polit.

KILKA UWAG O PRACY INŻ. H. WĄSOWICZA 
P. T. „PROJEKTOWANIE BETONU"

P raca ta  nosi podty tu ł: „Nowa metoda". Przez ten  pod
ty tu ł oraz wyraźne uwagi w tekście, autor daje do zrozu
mienia, że staw ia swoją pracę w jednym szeregu z p raca
mi Abram s'a, Bolomey'a, G raf'a  i innych twórców współ
czesnych naukowych metod dozowania betonu, a  naw et wię
cej, gdyż jego metoda je st predestynowana do zastąpienia 
tam tych w teorji i praktyce jako „nowa metoda".

To stanowisko au to ra  ni ety 'ko upoważnia nas ale po
niekąd zniewala do poświęcenia uwagi i czasu na rozpa
trzenie w jakim  stopniu „nowa metoda" czyni zadość wy
maganiom nauki i techniki.

Już sam wstęp podkreśla negatywny stosunek auto
ra  do objektywizmu naukowego. Omawiając prace bada
czy, zmierzające do ustalenia sposobów dozowania betonu, 
au tor w pobieżnym skrócie, inform uje czytelnika o tych 
pracach w sposób wysoce nieścisły i czyni istniejącym  dziś 
metodom zarzuty, których bezpodstawność rzuca się w oczy 
każdemu, kto z tym  przedmiotem je st obeznany. Nie bę
dziemy przeto zarzutów  tych obalać, musimy jednak pod
kreślić, że wytykanie innym „dość skomplikowanych czyn
ności i obliczeń" w świetle faktów  przedstaw ia się w ten 
sposób, że podczas gdy inni posiłkują się metodami labo
ra to ry jn ie  opracowanemi i kilkunastu literam i do oznacze
nia wartości, wchodzących do obliczeń, tw órca „nowej me
tody" wprowadza grube eksperymenty i 55 (wyraźnie: 
piędziesiąt pięć) oznaczeń, z których składa liczne równa
nia.

Jeden z dalszych zarzutów, brzm i: „wszystkie dotąd 
znane metody bez szeregu prób nie dają  możności zaprojek
tow ania betonu". Zobaczymy dalej czy odpowiedzialny i su
mienny inżynier może się obejść bez najściślejszych prób, 
projektując przy pomocy „nowej metody", ale tu  chcemy 
podkreślić sprzeczność w tw ierdzeniu autora, polegającą na 
tem, że on sam przy załatw ianiu pewnego podstawowego e- 
tapu  projektowania, (str, 38) świadomie rezygnuje z teore
tycznego ujęcia, a zaleca „praktyczne próbne mieszanie i po
m iary”. Dotyczy to niebylejakiej sprawy bo znalezie
n ia  właściwego stosunku piasku do żwiru. Poszukiwania te 
przy pomocy prób byłyby bardzo trudne, ale nie m artwm y 
się, au to r daje nam  niezawodną receptę: „stosunek objęto
ści mięszanych kruszyw (piasku i żwiru) należy wybierać 
możliwie prosty: 1:2, 2:3, 3:4, i t. p. aby ułatwić odmie- 
mierzanie kruszyw a iprzy sporządzaniu betonu."

Tak więc kapitalne zagadnienie technologji betonu 
sprowadza się do „prostego" stosunku; zagadnienie tech
nologiczne schodzi na drugi plan wobec „łatwości odmie
rzania".

Takie staw ianie sprawy piasku nie jest niedopatrze
niem, gdyż n a  str. 37 autor poprostu twierdzi, że piasek 
wchodzi do betonu w celu zaoszczędzenia cementu. Trudno 
chyba posunąć dalej powierzchowność sądu.

W związku z tem czytamy na str. 10 zapowiedź pou
czenia czytelnika, jak  należy projektować beton odpo
wiedni do „stosowanej techniki transportu", układania w 
„miejscach mniej lub więcej ciasnych", „beton natrysko
wy, pompowy, wirowany, rozlewany (?) i t .  p." Gdy uprzy- 
tomnimy sobie, że rozróżnianie tych własności opiera się 
przedewszystkiem n a  zawartości piasku w betonie i jego

uziarnieniu, to  trudno nam  się oprzeć przykremu wraże
niu głębokiej rozbieżności między zapowiedziami a czyna
mi autora. W kilku innych miejscach opanowuje nas ono 
z równą siłą.

Ale wróćmy do naszej próbnej mięszanki o „prostym" 
stosunku piasku i żwiru. Robi się ją  pod kątem  widzenia 
uzyskania właściwych „wskaźników" (więc nietylko w ce
lu zaoszczędzenia cementu, jak  to autor tw ierdził przed 
chwilą) podobno „po dwuch, trzech próbach, a przy do
świadczeniu, jakie się nabywa bardzo szybko, po jednej 
próbie", już się tę mięszankę najlepszą znajduje. Po jed 
nej p ró b ie .. to  będzie albo szczęśliwy tra f , albo, niech 
nam  autor poprostu powie, ile trzeba tego piasku. Zdaje 
się, że au to r w łaśnie o tem nie może nas poinformować i 
„nowa metoda" poza „łatwością odmierzania" żadnego 
k ry terjum  podać nie potrafi.

K apitalną konsekwencją powyżsszego jest pominięcie 
powszechnie znanej cechy betonu, zwanej urabialnością 
(workability, trava illab ilite). Je s t to właściwość, którą 
betonowi nadaje w łaśnie piasek znajdujący się w dostatecz
nej ilości. Kapilam ość, przejaw iająca się w drobnych jego 
porach w ytw arza pewną lepkość (kohezję) dzięki której 
składniki nie rozdzielają się po zmięszaniu. W edług dzi
siejszych poglądów każdy beton, stosowany technicznie, po
winien tę  właściwość posiadać i dlatego zawartość piasku 
powinna być u ję ta  świadomie w każdym projektowaniu 
betonu.

Dalsze wywody au to ra  i szczególnie przykłady, jakie 
na  końcu książki podaje celem w yjaśnienia zastosowań 
„nowej metody" utw ierdzają nas w przekonaniu, że ura- 
bialność je t  cechą betonu autorowi nieznaną.

Przykłady 1 i 2, w których mięsza się podźwirek (tyl
ko z iarna 3 do 7 mm) cement i wodę, dają  mięszaninkę, 
którą należy określić jako  przykład tego, jakim  beton być 
nit powinien, pomimo że jest zaprojektowany chyba lege 
a rtis  przez samego autora.

Przejdźmy jednak do innej nowości. A utor „nowej 
metody" zupełnie odrzuca jedyne narzędzie służące do po
znania uziarnienia, mianowicie sita. „Nowa metoda" po- 
pro tstu  się obchodzi bez badania uziarnienia. Ale ponie
waż au to r nie może się obejść bez słowa uziarnienie, więc 
stale o owem uziarnieniu daliberuje.

Nie trzeba chyba mówić, że takie deliberacje niejako 
naślepo zaciem niają najbardziej widoczne i znane praw 
dy o kruszywie i betonie. Od chwili odkryć Fere- 
t ‘a, Fuller'a , A bram s'a i  innych, iż szereg zjawisk, za
chodzących w betonie, jest ta k ą  czy inną funkcją uziar
nienia, stało się ono punktem wyścia każdego naukowego 
badania i albo trzeba poruszyć z posad naukę albo trzeba 
stwierdzić, że jest nie do pomyślenia uzyskanie pozytyw
nych wyników na te j nowej drodze nie badania uziarnie
nia.

Ostatecznie zaciemnia sprawę na kruszywo takie nie
zrozumiałe oświadczenie (str. 22): „Kruszywo zajmuje 
część lub całość przestrzeni w betonie, wypełniając swą 
abso’u tna objętością tylko część zajmowanej przestrzeni."

Gdy do tego dodamy określenie konstrukcji betonu 
(str. 14) w słowach: „kruszowo stanowi osnowę konstruk-



ej? betonu, zaczyn jest je j wątkiem " i zechcemy to  porów
nanie z technologji włókna przenieść n a  g run t m aterja 
łów ziarnistych, to tembardziej się gm atw am y w zrozu
mieniu zasadniczej myśli autora.

Odrzucone badanie uziarnienia „nowa metoda" za
stępuje czemś innem: „wskaźnikami", k tóre m ają charak
teryzować kruszywo lepiej niż to  czyni uziarnienie. Kom
plikuje się przytem  sprawę niebywale, operując wyłącznie 
wilgotną mieszaniną piasku ze żwirem i odmierzając tę  
mieszaninę objętościowo w stanie spulchnionym. Jak  wiado
mo ze starych podręczników, wilgoć wywołuje znaczne
i zmienne spulchnienie piasku i nie daje uchwytnego spul
chnienia żwiru. Odmierzając mieszaninę wilgotną objęto
ściowo, wprowadzamy możliwie dużo czynników zmiennych
i nieokreślonych, które au to r usiłu je ująć we wskaźniki. 
Na zasadzie tych ostatnich przerabia się obliczenie i stąd 
otrzymuje się dozowanie.

Jeżeli zmieni się wilgotność piasku, a to może się zda
rzyć kilka razy dziennie, (naprz. po deszczu), to  trzeba 
przerabiać uciążliwe pom iary i obliczenia na nowe, a przez 
ten czas napewno zmieni się wilgotność kruszywa.

Ale przedewszystkiem zawsze pow staje błąd przy owem 
pierwszem „prostem" odmierzaniu celem uzyskania mie
szanki, gdyż tu  nie uwzględnia się zmiennego spulchnie
nia. Nie można też nigdy (chyba trafem ) stworzyć zgóry 
określonej mieszanki ani powtórzyć raz wykonanej.

„Nowa metoda" w prowadza pozatem powietrze jako 
czwarty składnik betonu. Zasadnicze określenie brzm i: „be
ton .. składa się cementu, wody, kruszywa i powietrza

Jakże się przeprowadza owe eksperymenty do wyzna
czenia „wskaźników"? A utor powołuje się aż na autory tet 
jednego z badaczy niemieckich, by skonstatować, że nie za- 
Itca się ustalać objętości przestrzeni wolnych w kruszywie 
„drogą pomiarów wodą" i naprzekór tem u autorytetowi 
(i starym  podręcznikom) właśnie stosuje wymyślny sposób 
ustalania swoich „wskaźników" przy pomocy wody.

Dodajmy, że sta re  podręczniki uczą, iż jeżeli miesza
ninę piasku ze żwirem umieścimy w wodzie, to  zaraz n a
stąpi rozdzielenie się piasku od żwiru, mianowicie z dużych 
porów żwiru piasek wysypuje się n a  dno naczynia i z o- 
wych pomiarów otrzymamy jakąś bliżej nieokreśloną w ar
tość nie dającą naw et w przybliżeniu pojęcia o objętości 
porów w kruszywie gdy się ono znajdzie w betonie, gdzie 
dzięki lepkości zaczynu, ziarna drobne ułożą się w prze
strzeniach między ziarnam i dużemi.

Tak się przedstawia w artość tych eksperymentów, wi
dziana niejako odzewnątrz.

Jeszcze bardziej zatrw ażająco w ygląda ich ścisłość z 
punktu widzenia kłopotów samego autora. Wie on dobrze, 
że składniki w wodzie będą się rozdzielały, zaleca tylko sze
reg  zabiegów, żeby się one „m niej" rozdzielały, czyli po- 
prostu nie dba o ścisłość byle była „nowość".

Pouczając jak  należy wykonywać owe pom iary autor 
mówi: „przy mieszaniu w wodzie obrotami drobniejsze z iar
na spadają n a  dół grubsze wydobywają się n a  wierzch" 
Ale au to r m a n a  toi radę: trzeba mieć „umiejętność i w pra
wę", trzeba kruszywo „um iejętnie układać kielnią w  wo
dzie", a czasami „kruszywo należy ścisnąć rękam i (jak?)
i lekko ubić", „grube ziarna ułożyć na dnie naczynia lub 
wciskać je  w  drobną masę", a woda powinna pokrywać oko
ło 70c/r ziarn, leżących w górnej w arstw ie (?)".

Cóż dziwnego, że przy ta k  wymyślonemi i sztucznem 
obchodzeniu się z kruszywem w wodzie autor otrzym a do
wolne wyniki.

Tam  gdzie ja k  mówi autor, „dokładność pomiarów b ar
dzo zależy od umiejętności i wprawy", nie może wszak być 
mowy o wynikach naukowo-objektywnych.

Pozatem przy tak  umiejętnem nakładaniu kruszywa do 
wody napewno au to r nałapie dużo powietrza, które mu 
ucieknie w betoniarce, mieszającej wszak obrotami.

Wiadomo, że większa część pęcherzyków powietrznych 
znajdujących się w betonie pow staje właśnie podczas sa
mego procesu m ięszania więc uwzględnienie małej ilości, 
k tó ra  ewentualnie przyw iera do ziarn kruszywa, a którą 
au to r sztucznie powiększa swojemi eksperymentami, z 
pominięciem te j dużej, k tó ra  dostaje się do betonu później 
je s t niekonsekwencją. Zresztą autor nie uwzględnia 
też powietrza, k tóre przyw iera do cementu, a jest to  w ar
tość przynajm niej tego samego rzędu.

Jeżeli się już postawiło tezę, że beton składa się mię
dzy innemi z powietrza, to trzeba ją  przeprowadzić w ca
łości, a  nie w drobnym fragmencie. Inaczej fa ty g a  się nie 
opłaca.

N a korzyść au to ra  powiedzieć jednak trzeba, że w po
wodzi zapewnień znajduje czas i  miejsce n a  szczere reflek
sję, z których widać, że w gruncie rzeczy niewiele się spo
dziewa po swojem „projektowaniu". Na str. 79 mówi: „je
żeli naprzykład po zmięszaniu 270 kg. cementu z odpo
wiednią ilością kruszywa i wody powinniśmy otrzymać 
1000 litrów  betonu, a otrzymawszy tylko 900, otrzymany 
beton będzie zaw ierał w  1 m.3 300 kg. cementu, projekto
wany zaś miał zawierać 270 kg.“

Nigdybym nie suponował, że taki paskudy casus może 
się zdarzyć przy „projektowaniu" betonu. Zważmy bowiem, 
że n a  str. 7 powiedziano :

„Teorja betonu w naszych dociekaniach opiera się na 
trzech podstawach, potwierdzonych obserwacją i doświad
czeniami :

I. Objętość betonu stanowi suma (absolutnych) obję
tości składników t. j. cementu, wody kruszywa, i powie
trza ."

Rozumiem, że mieszając m aterja ły  sypkie, możemy 
w pewnych w arunkach otrzymać beton porowaty, który zaj
mie więcej m iejsca niż wynika z sumy absolutnych obję
tości składników ,ale żeby „zaprojektowany" beton zajął 
m niej m iejsca niż ta  suma, n a  to trzeba kapitalnych błę
dów i nieścisłości w obliczeniach i pomiarach. Źródła takich 
błędów są aż nadto widoczne i musiały się dobrze dać we 
znaki autorowi skoro wypowiada powyższą uwagę jako 
podstawową wskazówkę w rozdziale „projektowanie beto
nu".

Oto jak  w  ręku samego au to ra  chwieje się pierwsza 
z trzech podstaw jego „teorji betonu" i jak  wygląda oliwa 
praw dy jego obserwacji i doświadczeń.

Nie chcemy nużyć czytelnika rozpatrywaniem  wszyst
kich nowości, które się znajdują w rozdziale o konsysten
cji betonu, a  które są oparte na badaniach własnych auto
ra, Zaznaczamy tylko, że słowu „konsystencja" au to r n a 
daje nader wyszukane znaczenie. N a str, 64 po długich 
wywodach czytamy: „zbiór zaś tak  ustosunkowanych włas
ności betonu decyduje o zespole zjawisk jak ie stanowią i- 
stotę konsystencji".

Tymczasem konsystencja jako słowo, zapożyczone z 
francuskiego, n ie  znaczy nic innego niż „consistance" po 
francusku. Słownik Larousse'a określa consistanco jako 
e ta t d‘un liquide qui p rand  de la solidite" (stan  cieczy 
przechodzącej do stanu stałego) czyli poprostu „stopień 
ciekłości," a  krótko: „ciekło.ść". Zresztą francuzi obok 
„consistance" używają słowa „fluidite".



Dodajmy, że ilość wody potrzebna do nadania beto
nowi pewnej ciekłości jest w „nowej metodzie" u ję ta  błęd
nie. A utor identyfikuje ją  z wrodą potrzebną do nasycania  
kruszywa. A to  są dwie spraw y różne. Istn ie ją  empiryczne 
wzory do obliczania ilości wody żądanej przez poszczególne 
frakcje kruszywa (O. S tern nazywa to „K ornpotenz"). 
Ten nieuzasadniony pogląd je st przyjęty jako „ druga 
podstawa teorji betonu" w nowej metodzie.

Wytrzymałość betonu „nowa motoda" opiera na wzo
rze, wynikającym również z badań własnych autora.

Wychodząc z wyżej opisanych dowolnych pomiarów 
trzeba w tym  celu wyznaczyć objętość porów w  betonie, 
rzecz subtelną, i przyjąć na w iarę twierdzenie autora, że 
wytrzymałość betonu je s t odwrotnie proporcjonalna do 
tej objętości, gdyż jest to trzecia i ostatn ia podstawa teorji 
betonu w „nowej metodzie".

Nie wątpimy, że wytrzymałość betonu jest pewną 
funkcją objętości porów, ale czy taką właśnie, toby trzeba 
dopiero uzasadnić.

Jest to ciekawy tem at, na któryby można podyskuto
wać, ale najważniejszem  jest to, że obliczenie objętości po
rów w betonie, opierające się n a  licznych wskaźnikach, o- 
trzym anych z grubych eksperymentów „nowej metody" i na 
innych jeszcze wskaźnikach, dotyczących cementu, wresz
cie uwzględniające jakąś bliżej nieokreśloną ilość powie
trza , jegt terenem  niemal nieograniczonych nieścisłości i do
wolności.

Wyniki takiego „projektow ania" betonu oparte na spe

cyficznej „umiejętności i wprawie" lecz nie n a  poszanowa
niu starych podręczników, mogą w najlepszym razie u ja
wnić się w postaci próbnej mieszanki, k tórą odpowiedzialny
i sumienny inżynier będzie m usiał wszechstronnie zbadać 
przy pomocy te j czy innej metody naukowej zanim powie 
czy jest zdatna do użytku. Jest oczywiste, że przy pewnej 
wprawie,robiąc szereg próbnych mieszanek, można w końcu 
dojść do jakiego takiego wyniku praktycznego lecz czy 
w arto było do tego zaangażować 55 oznaczeń algebraicz
nych?

N a szczęście stosowanie „nowej metody" jest ograni
czone przez samego au to ra  do wypadków gdy kruszywo 
odmierzamy objętościowo. Na str. 86 czytamy: „kruszywo 
zmuszeni jesteśm y odmierzać objętościowo bo jeszcze nie- 
znaleziono dokładniejszego, ale równie prostego i łatwego 
sposobu." Czyżby au to r nie wiedział, że we wszystkich wy
padkach gdy chodzi o ścisłość odmierzania (drogi betono
we, odpowiedzialne budowle i t. p.) stosuje się odmierzania 
wagowe i że na to znaleziono sposób?

Nie wyczerpaliśmy wszystkich nowości, którem i po
siłkuje się „nowa metoda" ale jeżeli to, na co wyżej zwró
ciliśmy uwagę porówna się z prostotą, ścisłością i praktycz- 
nością istniejących w nauce metod i wzorów, to  mimo woli 
powstaje pytanie, komu i do czego to wszystko je st potrze- 
dne? Czy należy odrzucać stare prawdy, by na ich miejsce 
wprowadzać improwizowane „nowości", czy jest celowe od
rzucać scisłe i łatwe metody naukowe, by stosować dowolne
i nieścisłe pom iary oraz zawiłe, trudne wzory, dające jak- 
najbardziej błędne wyniki?

INŻ. ARCH. EDWARD NATOLSKI.

PALE SYSTEMU SZTRAUSS’A I WOLFSHOLC'A
(Doświadczenia przy budowie gmachu Tow. Ubezp. Assic. Generali w W arszawie).

Uwagi poniżej zebrane, dotyczące zastosowania pali 
systemu Sztraussa i Wolfsholca są owocem doświadczeń 
kierownictwa budowy gmachu Towarzysitwa Ubezpieczeń 
Assicurazioni Generali Trieste przy ul. Złotej 7, z projek
todawcą, inż. arch. Edwardem Eberem na czele. Roboty 
wykonuje firm a F. Oppman i H. Kozłowski, inż. inż. komu
nik. Palowanie wykonywała firm a „Raymond”. Doradcami 
technicznymi są pp. prof. Politechniki W arszawskiej Fedo
rowicz, Puzyna, Hempel. Konstrukcję opracowali inż. Gille- 
wicz i inż. Nechay.

Podając garść spostrzeżeń natury  praktycznej, w na
dziei, że uchronią one kolegów od wielu trudności i kłopo
tów, pomijam świadomie znaną im zapewne teorję.

Pale wiercone stosowaliśmy ze względu na sąsiedztwo 
nadwątlonych kamienic, dla których wstrząsy, towarzyszą
ce wbijaniu pali bitych mogłyby stać się groźne. Grupowa
liśmy je  po kilka spowodu dużych obciążeń skupionych i aby 
zapobiec odchyleniu się od pionu. Możliwość taka niestety 
istnieje, gdyż trudno jest wywiercić t. zw. szapą wiertniczą 
otwór ściśle pionowy.

O ile grunt był tw ardy wiercono otwór bez równoczes
nego zapuszczania rury , którą wciskano dopiero z chwi
lą dojścia do gruntu  sypkiego lub mokrego. Głębokość ot
woru wynikała z długości samego pala, k tóra znów wypa
dała z obciążenia i rodzaju gruntu , w jakim  pal miał tkwić. 
G runt ten na niewielkiej stosunkowo powierzchni naszego 
placu przedstawiał istotne kłębowisko przewarstwień. Plac

przecinało na ukos głębokie i szerokie pasmo kurzawki 
tworzące prawdopodobnie łożysko jakiejś prarzeczki. Resztę 
placu pokrywała glina, dosyć tw arda, ale przewarstwiona 
gdzieniegdzie smugami iłu i  piasku. Aby uchronić budynek 
od nierównomiernego osiadania zdecydowaliśmy się zasto
sować palowanie systemem Sztraussa i Wolfsholca, który 
to  ostatni system następnie zarzucono. Ogółem wykonano 
405 pali o średniicy 30 do 40 cm. i długości od 4 do 11 m. 
N ajbardziej wydajny ze względu na nośność według do
świadczeń Sztraussa je st pal o średnicy 25 cm. Jednak 
przy dużych obciążeniach skupionych (jak przy budowie 
A. G. T.) średnica 40 cm. opłacała się lepiej. P rzy tej 
średnicy zakładaliśmy nośność pala na 1 m. b. 4 do 8 tonn, 
zależnie od gruntu . Liczyliśmy głównie n a  tarcie boczne, 
które zwiększaliśmy, ubijając mocno i systematycznie beton 
w rurze. M anipulacja polegała na tem, że najpierw  sypano 
beton, potem podnoszono rurę, tak  żeby zostało w niej ty l
ko 20 —  50 cm. betonu, t. zw. k o r e k ,  ubijano go in 
tensywnie, wskutek czego beton znajdujący się poniżej dol
nej krawędzi ru ry  rozchodził się, rozpychając g run t i two
rząc zgrubienia. (Rys. 1). Następnie sypano nową porcję 
betonu (jedną taczkę), podciągano rurę, ubijano znów be
ton i t. d. Łatwo było obliczyć procent betonu, wychodzącego 
poza granice walca teoretycznego i tworzącego owe zgru
bienia. Mieliśmy długość pala, średnicę rury , a więc obję
tość teoretyczną otworu. Odejmowaliśmy ją  od objętości 
wsypanego w otwór betonu i otrzymywaliśmy t. zw. pro
cent ubicia. Nośność pala jest ściśle uzależniona od siły



Rys. 1 . S trza łki wskazują zasadnicze ruchy przy wbijaniu  
pala Sztraussa: 

a —■ podciąganie rury zapomocą windy, 
b ■— ubijanie betonu babą, 

c — obracanie rurą, stosowane jako ruch pomocniczy 
zarówno przy je j wpychaniu jak  i wyciąganiu.

Rys. 2. Ubijak — (baba Rys. 3. Przerwanie pala. 
z podbabkiem).

ta rc ia  jego ścian bocznych, tarcie zaś mierzy się siłą przy
ciskającą prostopadłą do powierzchni, pomnożoną przez 
współczynnik tarc ia . Im  mocniej więc rozepchniemy beton 
tem większą będzie nośność pala. Doświadczenia nasze wy
kazały, że procent ubicia dla gruntów  twardych (ił, p ia
sek zbity) wynosił do 13%, w gruncie piaszczystym około 
30%, a w kurzawce naw et 40%. Baby, czyli ubijaki waży
ły około 200 kg. O ile w  otworze była woda, używano ba
by, zaopatrzonej w t. zw. podbabek, czyli sztangę, zakoń
czoną talerzem, o średnicy niemal że równej średnicy ot
woru (Rys. 2). Talerz spoczywał na betonie, a baba ude
rzając weń nie wytłaczała cementu. Oczywiście ubijano ty l
ko tę  część pala, k tóra nie była zbrojoną. Ubijało czterech 
do pięciu ludzi.

„Korek“ jest najczulszem miejscem pali wierconych i 
na jego przestrzeganie zwracaliśmy specjalną baczną uwa
gę.

Jeżeli podciągniemy ru rę  za wysoko, tak  że „korek” 
zniknie, to w gruncie sypkim, a zwłaszcza t. zw. kurzawce 
zajdzie „przerwanie” pala, czyli, że g ru n t wciśnie się mię
dzy rurę, a gotową część dolną pala. (Rys. 3). Może to zajść
i w tym  wypadku, gdy beton, zbyt mocno ubity i niedość 
wilgotny podniesie się w raz z ru rą  przy podciąganiu.

W pierwszym wypadku można było zapobiec przerw a
niu pala jedynie przez stałe kontrolowanie poziomu betonu 
w rurze. Długość ru ry  była zawsze dokładnie oznaczona
i przodownik znał ją  na pamięć. Również i ła ta  była wy
raźnie ii dokładnie oznaczona i sprawdzona za każdym ra 
zem.

W drugim  wypadku należało przy podnoszeniu ru ry  
uważać, czy ła ta  nie podnosi się w raz z rurą . Spostrzegłszy 
to  zaczynaliśmy ubijać i jednocześnie obracać rurę tak  dłu
go, aż korek się nie opuścił. (Przedziurawialiśmy przedtem 
korek kilkakrotnie prętem żelaznym). W ym iar „korka” za
leżał od gruntu. Przy tw artszym  wystarczało 20 cm, n a 
tom iast w kurzawce, która „sadziła” do góry, to znaczy, 
działając na zasadzie naczyń połączonych podnosiła się w 
rurze w m iarę je j opuszczania, korek równy 50 cm. był 
uważony za minimum. Zaznaczyć tu  należy, że wierce
nie w kurzawce było b. uciążliwe, gdyż „wyszlamowany” 
otwór zapełniał się nieustannie kurzawką, która dążyła do 
osiągnięcia swego normalnego poziomu. W tym  wypadku 
nietylko zaniechano wyczerpywania płynnej ziemi z otworu, 
ale odwrotnie napełniano go wodą.

Ciśnienie słupa wody równoważyło parcie kurzawki
i pozwalało pogłębić otwór. Również i pierwsza faza be
tonowania odbywała się pod wodą, aż do chwili, w której 
ciężar betonu równoważył ciśnienie kurzawki. Sposób wy
żej opisany był kłopotliwy ze względu na zużycie wody
i późniejsze je j usuwanie. To też, gdy kurzawka nie „biła” 
zbyt gwałtownie, używaliśmy innej metody. Przygotowywa
no wszystko do betonowania i gdy tylko pożądana głębokość 
była osiągnięta wpuszczano kilka porcyj betonu, który 
„korkował” kurzawkę. O ile spód pala wypadał w kurzawce 
to znaczy, że w arstw a jej była grubsza niż przewidywana 
długość pala, dążyliśmy do jego pogłębiania, tak  aby około 
1,5 m. tkwiło jeśli nie w twardym  pokładzie to w każdym 
razie w jakim ś „ostrzejszym” czyli bardziej gruboziarni
stym piasku. Ewentualność takiego podłużenia należało 
zgóry uwzględnić, przygotowując odpowiedniej długości ru 
ry. Nakręcanie, czyli sztukowanie ru r  jest niezwykle uciąż
liwe, gdyż ru ry  skręcone muszą być tak  silnie, aby przy 
późniejszem „ruszaniu” niemi gwint nie uległ zluzowaniu. 
Pokład „prawdziwej" kurzawki, to  jest pyłu płynnego
o ziarnkach mniejszych niż 0,005 mm. nie przekracza nor
malnie w W arszawie według opinji p. prof. Federowicza 
3 metrów, można więc było liczyć na jego przebicie. Skoro



Ry*. i .  Fragment wiercenia otworu na pal.

ru ra  przebijała pokład płynny i wchodziła w g ru n t stały 
dopływ kurzawki z dna i boków ustawał. Powiadaliśmy, 
że otwór się „zamknął”. Niestety niezawsze dawało się to 
osiągnąć i wtedy mieliśmy do czynienia z t. zw. palem 
pływającym.

Beton opuszczono do samego dna otworu w betonierce 
cylindrycznej z odmykająceb się denkiem. P rzy palach 
Sztraussa używano żwiru dość grubego (2 — 3 cm.) ze 
względu na ubicie i na zwiększoną chropowatość powierz
chni. Dodać należy, że na budowie A. G. T. obciążenie prób
ne 55 tonnami (przewidywane obicążenie rzeczywiste ~
28 tonn) pala Sztraussa, tkwiącego dolną połową w kurzaw- 
ce czyli „pływającego” dało po 4 dniach osiadanie 2,35 mm. 
Pom iaru dokonano 4 aparatam i dźwigniowemi.

Pale Wolfsholca stanowią dalsze udoskonalenie pali 
Sztraussa. Beton nie jest tu  rozpychany uderzeniami ba
by, lecz ciśnieniem sprężonego powietrza z kompresora 
(4 — 6 atm osfer). Pale W alsfsholca zamierzaliśmy stoso
wać tylko w gruntach płynnych.

Pierwsza faza roboty odbywała się tak jak przy Sztra- 
ussie: g ru n t szlamowano ciężką „szlamówką” przy ewen- 
tualnem  użyciu słupa wody, równoważącego ciśnienie. 
Z chwilą gdy otwór był wywiercony nakręcono na rurę t. 
zw. głowicę, zaopatrzoną w cztery krany, których działa
nie rozpatrzymy pokolei: Do głównego kranu szedł wąż 
gumowy, doprowadzający beton pod ciśnieniem z betoniar
ki. W przeciwieństwie do Sztraussa sitosowano podżwirek, 
a  nawet czasami czystą zaprawę cementową. Drugi kran 
służył do usuwania wody, co następowało tuż przed 
rozpoczęciem betonowania. Trzeci kran doprowadzał sprę
żone powietrze bezpośrednio z kompresora, przyczem dzia
łało ono dwojako: wdół, ubijając beton i wgórę, prąc w 
pokrywę głowicy i podnosząc w ten sposób rurę. N iestety 
ru ra  nie wychodzi ruchem płynnym, a skokami. Tu zacho
dzi główne niebezpieczeństwo system Wolfsholca. Oto ta r 
cie ru ry  o ziemię może się okazać hamulcem niewystar
czającym i ru ra  może „wyskoczyć”. Oczywiście pal wtedy 
jest „przerwany”, chyba, że zdarzy się to  już przy samej 
powierzchni, w jakim ś twardym  gruncie. Na naszej bu
dowie g ru n t okazał się specjalnie niepodatnym dla systemu 
Wolfsholca ze względu na swą różnorodność, uniemożliwia
jącą ustalenie jakichkolwiek norm, czy współczynników bez
pieczeństwa, oraz z tego powodu, że górą idzie kilka metrów 
gliny, a dołem kurzawka. R ura „zasysana” z początku ku- 
rzawką, w pewnej chwili przechodzi w glinę, tworzącą luź
ny otwór i nagle „wyskakuje”. Moment ten, mimo n a j
skrupulatniejszego dozoru przewidzieć się nie da, a że jest 
związany z poważnem niebezpieczństwm (ru ra  wagi oko
ło 1 tonny wyskakuje nagle wgórę na kilka metrów i pa
dając może pociągnąć tró jnóg  i w raz z nim przygnieść lu
dzi), musieliśmy z systemu tego zrezygnować. Stosować go 
można jedynie w tym wypadku, gdy jesteśmy w stanie prze- 
ciwważyć i regulować siłę wypychającą rurę do góry cię
żarem zzewnątrz (np. gdy wzmacniamy g ru n t pod budyn
kiem już istniejącym ), albo też gdy g run t tworzy zupeł
nie jednolitą w arstw ą kurzawki.

W czwarty kran  na głowicy wpuszczony byl długi pręt 
stalowy, opatrzony podziałką i talerzem. Taterz ten opierał 
się na batonie, znajdującym się w rurze, a podziałka wska
zywała poziom betonu.

System Wolfsholca ma jeszcze jedną w adą: oto zda
rza się, że sprężone powietrze wydostaje się obok ru ry  na 
powierzchnię, a wtedy całe ubicie staje się fikcją.

Reasumując, o ile Sztrauss, aczkolwiek b. kłopotliwy
i wymagający skrupulatnego nadzoru, staje się w pewnych 
wypadkach jednem wyjściem z sytuacji, o tyle system Wol
fsholca, teoretycznie b. efektowny, w praktyce okazuje się 
conajmniej ryzykownym, a w większości wypadków zgoła 
niemożliwym do zastosowania.

KONJUNKTURA BUDOWNICTWA W ROKU 1935

Wzorem lat ubiegłych pragniem y w oparciu o szereg 
cyfr i wskaźników statystycznych dać pewien skrócony 
obraz sytuacji w budownictwie w ubiegłym sezonie na tle 
poprzednich lat. Przegląd ten pozwoli ustalić rzeczywiste 
rozmiary ruchu budowlanego jak również zorjentować się 
w tendencjach cen na rynku m aterjałów  i (robocizny i wy
nikających stąd kosztów budowy.

Wnioski i uwagi postaram y się w7 miarę możności po

dać przy analizie poszczególnych odcinków rozpatrywane
go zagadnienia.

Produkcja i zbyt materjałów budowlanych.

Najbardziej dostępnym wskaźnikiem stanu zatrudnie
nia w poszczególnych grupach zakładów produkujących 
m aterjały  budowlane jest i l o ś ć  z a t r u d n i o 
n y c h  r o b o t n i k ó w 7:



Rok miesiąc cementownie cegielnie ta rtak i

1933 III 470 3998 23024
VI 2668 16635 23666
IX 2432 18275 17060
XII 1037 5086 17310

1934 III 2097 7032 26598
VI 3522 21025 27649
IX 2748 19232 18821
XII 716 5648 16297

1935 III 2344 6433 26542
VI 3471 20973 27736
IX 3763 21009 22610
XII 1202 7707 20053

Z powyższego zestawienia widać, że, po dość poważ
nym wzroście zatrudnienia w roku 1934 w stosunku do 
roku 1933, rok 1935 nie wykazuje już tak  poważnego 
wzmożenia ruchu. Charakterystycznem  jest, iż we w szyst
kich trzech przytoczonych grupach zakładów w zrost za
trudnienia daje się stwierdzić dopiero w drugiej połowie 
roku.

Celowo nie podajemy ilości przeciętnego dziennego na- 
ładunku wagonów m aterjałów  budowlanych, gdyż, ze wzglę
du na wzrost ilościowy przewozu ciężkich m aterjałów  ka
miennych do budowy dróg, cyfry te  nie są porównywalne 
w stosunku do stanu z lat poprzednich, a  zatem nie po
zwalają snuć wniosków na tem at ilościowego zwiększania 
ruchu budowlanego.

Natom iast dobre uzupełnienie cyfr zatrudnienia w pro
dukcji materjałów  budowlanych daje zestawienie z b y t u  
c e m e n t u  w k ra ju  w tysiącach to n n :

1933 1934 1935

I 3.4 7,2 7,8
li 3,0 15,1 15,3
III 22,4 64,3 34,6
IV 33,5 101,4 58,9
V 52,5 97,7 89,4
VI 48,9 77,1 98,2
VII 52,4 69,5 111,5
VIII 45.8 86,5 108,0
IX 48,9 73,6 104,7
X 56,6 82,4 96,2
XI 26,8 43,6 44.7
XII 4,6 34,1 13,5

Razem 398,8 752,5 782,8

Wkońcu przytoczymy dane z zakresu p r z e w o z u  
n i e k t ó r y c h  m a t e r j a ł ó w  b u d o w 
l a n y c h  za pierwsze dziesięć miesięcy w ciągu osta t
nich trzech la t w tysiącach to n n :

miesiące 1 -  X.

1933 1934 1935

Wapno palone 371 465 504
Cement 386 705 734
Wyr. ceramiczne 620 773 868

Powyższa tabela również potwierdza fak t osłabienia 
dynamiki wzrostu ruchu budowlanego w roku 1935 iw po
równaniu z rokiem 1934. Gdy bowiem wzrost przewozów 
zasadniczych grup mat. bud. w roku 1934 w stosunku do 
roku ubiegłego wyrażał się w procentach: dla wapna 26%, 
wyr. ceram. 24%, a dla cementu 83% (wpływ rozwiąza
nia karte lu ), to w roku 1935 już w zrost przewozów w sto
sunku do roku 1934 obraca się w granicach od 4 do 12%.

Ruch budowlany.

Już wyżej podane cyfry pozwalają zdać sobie spra
wcę ze zmian w natężeniu ruchu budowlanego w ciągu osta t
nich trzech lat.

Dla stworzenia ogólnego obrazu zestawiamy wskaźni
ki ruchu budowlanego, obliczane przez In sty tu t Badania 
K onjunktur w oparciu o przewozy wapna dla budownictwa 
mieszkaniowego i o ilość zamówień na żelazo budowlane 
dla budownictwa niemieszkaniowego (inżynieryjnego).

W skaźniki ruchu budowlanego.

Rok ogólne mieszka
niowe

niemie
szkanio

we

1929 84,1 91,3 76,8
1930 67,3 73,3 61,2
1931 43,6 54,0 33,2
1932 32,1 42,6 21,5
1933 39,0 47,0 30,9
1934 49,2 56,5 41,8
1935 54,9 56,5 52,5

(części 3wo ocena własna )

Z tego zestawienia dadzą się wyprowadzić następują
ce wnioski odnośnie dynamiki ruchu budowlanego w obu 
zasadniczych działach budownictwa:

Najniższy poziom ruchu budowlanego jest notowany 
w roku 1932, przyczem budownictwo niemieszkaniowe osiąg
nęło wtedy poziom dwa razy niższy od budownictwa miesz
kaniowego. Dopiero w roku 1935 wskaźnik budownictwa 
niemieszkaniowego zbliżył się do wskaźnika budownictwa 
mieszkaniowego. Przypisać to należy działaniu dwu zja
wisk. Z jednej strony budownictwo mieszkaniowe w ro
ku 1935 już nie wykazało dalszego w'zrostu zatrudnienia, 
gdy równocześnie, pod wpływem szerszej działalności in
westycyjnej ręki publicznej szczególnie w zakresie robót 
drogowych, nastąpił w dziale budownictwa inżynieryjnego 
wzrost ilościowy w ciągu jednego roku o około 25%.

Ceny i płace.

Na łamach Przeglądu Budowlanego staram y się na
szych Czytelników^ stale informować o bieżącej sytuacji na 
rynku m aterjałów  i pracy przez podawanie wiadomości 
z zakresu poszczególnych materjałów  i okręgów jak rów
nież przy pomocy wskaźników służących do syntetycznego 
obraz zasadniczych zjawisk rynkowych.

Obecnie zatem pozostaje nam tylko zebranie tych cyfr
i poddanie ich ogólnej analizie.

Poniżej podajemy zestawienie notowanych przez nas 
w s k a ź n i k ó w  c e n  i k o s !z t ó w b u d o- 
w y przy podstawie 1928 =  100:
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1929 97,7 93,3 97,8 100,8 102,2
1930 91,8 71,9 84,9 100,9 97,4
1931 82,9 49,5 63,7 99,0 87,9
1932 75,7 38,3 46,7 91,8 75,6
1933 58,9 38,7 39.3 85,2 65,3
1934 45,4 44,3 41,3 82,0 50,9 58,6
1935 47,8 44,0 39,7 78,8 50,8 58,6
1936
sty

czeń 46,6 48,6 40,2 70,9 49,1 58,1

Mineralne m aterjały  budowlane jako podlegające ferze 
wolnego rynku i niezależne od rynku zagranicznego, osią
gnąwszy swój najniższy poziom cen w roku 1934, w loku

1935 zwyżkowały o 5%. Drewno podlegające wprawdzie 
wolnej konkurencji, ale uzależnione od światowych ryn
ków zniżkowało w roku 1935 w dalszym ciągu. Poziom 
jednak cen drewna surowego z końcem 1935 i w styczniu
1936 zdaje się wskazywać na zwyżkę cen. Żelazo, jako ty 
powy reprezentant grupy skartelizowanych materjałów, 
wykazywało najm niejszy spadek cen, w grudniu 1935 na- 
skutek akcji rządowej cena żelaza została obniżona o 10%.

Równolegle z ogólną tendencją cen przebiega również 
wskaźnik kosztów budowy. P rzy analizie tego wskaźnika 
zwrócić należy jednak uwagę, iż w skład kosztów budo
wy oprócz elastycznych składników w postaci materjałów 
wolnego rynku wchodzą elementy sztywne. Do tych osta t
nich oprócz m aterjałów  skartelizowanych należy zaliczyć 
przewozy kolejowe (obniżone w  pewnym stopniu dopiera 
w styczniu 1936) i płace robocze, które, regulowane umo
wami zbiorowemi, nie obniżyły się w tym  stopniu jak  m a
terjały  wolnego rynku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWEGO PRZEMYSŁOWCÓW BUDOWLANYCH 

R. P. W R. 1935
Sprawozdanie ogólne.

Sytuacja przemysłu budowlanego w r, 1935 uległa pew
nej nieznacznej konjunkturalnej poprawie. Ożywienie to 
znajduje potwierdzenie w poprawie stanu niektórych wska
źników jak  to : wskaźnika ogólnego budownictwa, budowni
ctw a mieszkaniowego, niemieszkaniowego oraz najbardziej 
charakterystycznego, wskaźnika przepracowanych robotni- 
ko - godzin w przedsiębiorstwach budowlanych.

Przebieg sytuacji konjunkturalnej w przemyśle bu
dowlanym na przestrzeni ostatnich ośmiu la t charaktery
zuje podana poniżej tablica.

W skaźniki ruchu budowlanego (1928 — 100).

W skazane wyżej podniesienie się w r. 1935 wskaźnika 
przepracowanych w naszym przemyśle robotniko - godzin 
osiągnięte zostało przez znaczniejszy jego wzrost w dru- 
giem półroczu ub. roku, przyczem najwyższy poziom tego 
wskaźnika zanotowany został w  grudniu ub. roku (36.7).

Zanotowane ożywienie nie stoi jednakże w żadnym 
stosunku do ogólnego poziomu zatrudnienia w innych ga
łęziach przemysłu, gdzie analogiczne wskaźniki w grudniu 
ub. roku np. wynoszą: dla przemysłu metalowego i maszyno

wego—66.6, m ineralnego —  66.2. N ajm niejsze zatrudnienie
i najniższy jego poziom w porównaniu z r. 1928 wykazuje 
w dalszym ciągu przemysł budowlany, oraz inne przemysły 
dla niego pracujące.

Ilu stru jąc  położenie konjunkturalne należy podkreślić 
że cyfrowo rozm iary ruchu budowlanego tego rodzaju, któ
ry  ogólnie biorąc wchodzi w zakres robót nadających się 
do wykonania przez przemysł budowlany, dadzą się ująć 
sumą około 300 miljonów złotych w  roku 1935. N a sumę 
tę składa się przedewszystkiem około 115 miłjonów złotych 
przebudowanych w budownictwie mieszkaniowem przy po
mocy kredytowej B. G. K., około 70 miljonów w realizacji 
p rogram u budowlanego instytucji rządowych, samorządo
wych, Z. U. S.-u, B. G. K., T. O. R -u i t. p. i około 40 mil
jonów budowy dróg. W jakiej dokładnie mierze w przepra
cowaniu tych sum wziął udział stricto sensu przemysł bu
dowlany określić trudno, niemniej nie należy sądzić aby 
kwota ogólna przez niego przepracowanych sum przekra
czała 150 miljonów złotych

Rozmiary ruchu budowlano - inwestycyjnego w Polsce 
nadal przeto i w r. 1935 były bardzo szczupłe mimo u ru 
chomienia Pożyczki Inwestycyjnej i nie stały n a  poziomie, 
któryby odpowiadał potrzebom kraju .

N a sytuację w zakresie inwestycji wpływał niewątpli
wie deficyt budżetowy Państw a, który ciążąc n a  rynku k re
dytowym uniemożliwiał podjęcie szerszej działalności in
westycyjnej ze strony Państw a, tak  koniecznej dla ogól
nego ożywienia tę tna  życia gospodarczego w dobie przesi
lenia gospodarczego i likwidacji jego skutków.

Inwestycje budowlane, zwłaszcza o charakterze robót 
publicznych są bowiem i zawsze pozostaną najwłaściwszym
i jedynym środkiem przeciwdziałania zbytniemu falowaniu 
krzywej konjunkturalnej.

Możność celowego operowania tym  środkiem pobudze
nia konsumcji i produkcji jest jednakże uzależniona od 
rozporządzalnych środków finansowych, które wobec osła
bienia gospodarczego, mogą być zaczerpnięte jedynie z ryn
ku kredytowego, nadającego się naogół w tym czasie wobec



bezczynności i znancznego upłynnienia do lokat u pewnego 
kredytobiorcy jakim  jest Państwo.

Niezmiernie ważnym jest również fak t taniości 
budownictwa w obecnym kryzysowym okresie. Taniość 
ta  stw arza specjalną konjunkturę dla działalności 
inwestycyjno - budowlanej i gw arantuje dużą rentowność 
objektów, pozwalając jednocześnie realizować szerszy za
kres inwestycji.

Odnosi się to nietylko do działalności państwowej w 
tym zakresie lecz również do budownictwa prywatnego.

Przebieg cen zasadniczych m aterjałów  budowlanych o- 
raz kosztu budowy obliczonego dla W arszawy podany na 
poniższej tablicy wskazuje na najniższy poziom od la t 8- 
miu wskaźnika kosztu budowy właśnie na końcowy okres 
roku ubiegłego.

żelazo

Niestety deficyty budżetowe la t ostatnich, pokrywane 
w drodze operacji kredytowej na cele konsumcyjne apa
ra tu  państwowego, uniemożliwiły w pełni wyzyskanie i- 
stniejących możliwości w kierunku właściwego rozwinię
cia działalności inwestycyjnej Państw a na terenie budowla
no - inwestycyjnym.

Z tym  większym aplauzem należy przyjąć wejście na 
drogę walki z tym  stanem rzeczy przez Rząd P rem jera Ko- 
ściałkowskiego.

Sytuacja Polski jest zresztą pod tym  względem zupeł
nie specjalna i nie jest rzeczą możliwą przy dzisiejszym 
poziomie cywilizacyjnym k ra ju  szukanie teoretycznych 
dróg wyjścia z dzisiejszej sytuacji gospodarczej przez wy
rzeczenie się działalności inwestycyjnej.

Nie podobna wyobrazić sobie zaham owania k ra ju  na 
dzisiejszym poziomie rozwoju sieci komunikacyjnej, drogo
wej, kolejowej i wodnej, rozwoju warunków wymiany wew
nętrznej, uprzemysłowienia i t. d., bez narażenia Polski na 
nieuchronną katastrofę już nietylko gospodarczą ale i po
lityczną.

Dla przykładu w arto tu  podkreślić, że o ile w cało
kształcie dziedziny inwestycji w Polsce ulokowano w cią
gu dziesięciolecia 1924 - 1934 zaledwie kilkanaście m iljar- 
dów złotych, w tym  czasie Niemcy w te j dziedzinie prze
pracowały w /g  urzędowej oceny 102 m iljardy marek.

Pragniem y więc wyrazić przekonanie, że rozwój dzia
łalności inwestycyjno - budowlanej musi wzróść n a  tempie
i uledz przyśpieszeniu, przyczem konieczna je st w tym  kie
runku zarówno bezpośrednia działalność Państw a, jak  i 
pośrednie stworzenie warunków przychylnych dla rozwoju 
akcji inwestycyjno - budowlanej społeczeństwo.

'T ak  więc, aczkolwiek rok 1935 wykazał pewną popra
wę konjunkturalną w naszym przemyśle, jednakże popra
wa ta  nie może być oceniona jako niespornie trw ała  i do
piero rok nadchodzący może dać co do tego pewniejsze 
wskazania.

Naogół w końcu ubiegłego roku ruch zwyżkowy w kon- 
junkturze światowej uległ dalszemu wzmocnieniu.

W Anglji i K rajach Skandynawskich produkcja odby
wa się n a  wyższym poziomie ja k  w r, 1928, w Niemczech 
utrzym uje się wysoki poziom, w Stanach Zjednoczonych 
koniec roku przyniósł wzmocnienie produkcji o 8% .

Polska, jako k ra j o złotej walucie wyróżnia się tenden
cją poprawy z pośród innych takich krajów.

W końcu ub. roku w zrastało spożycie, a wskaźnik pro
dukcji wskazywał tendencję zwyżkową .

Obraz gospodarczy Polski zmącony został przez pod
ję te  w końcu roku przez Rząd środki (różnego rodzaju 
zarządzenia deflacyjne), niemniej należy przypuszczać, że 
sy tuacja ogólna zmierza do wyjaśnienia.

Przytaczając dane o konjunkturze dla naszego przemy
słu należy jednakże wskazać, że zagadnienia struk turalne 
stanowią bardzo poważną przeszkodę do zaznaczenia się 
w yraźniejszej ogólnej jego poprawy.

N adal pozostaje nieuregulowana spraw a wykonawstwa 
robót budowlanych i sytuacji praw nej przedsiębiorstwa bu
dowlanego ,nadal nasz przemysł nie znalazł właściwej dro
gi rozwoju wobec chaosu panującego w dziedzinie zlecania 
robót przez instytucje państwowe i p raw  publicznego.

Sprawam i temi zajmiemy się szczegółowo w dalszych 
punktach naszego sprawozdania, niemniej uważamy na tem 
miejscu za konieczne podkreślenie tego wszystkiego, co 
przemawia za potrzebą odrębnej oceny zagadnień naszego 
przemysłu,

Przemysł budowlany je st więc przemysłem przetwór
czym, jednakże nie fabrycznym i nie rzemieślniczym.

D efinicja przedsiębiorstwa budowlanego przyjęta o- 
sta tn io  przez M inisterstwo Przemysłu i Handlu b rzm i:

„Przedsiębiorstwo budowlane je s t to jednostka 
gospodarcza, rozporządzająca własnym personelem 
fachowym, środkami technicznemi i finansowemi, 
podejm ująca się n a  ryzyko własne lub n a  zlecenie 
obce budowy objektów naziemnych, inżynieryjnych i 
t  p. i gw aran tu jąca  cenę, jakość i term in wykona
nia.

Już  w te j definicji zaw arte są specjalne cechy, którym 
odpowiadać winien nasz przemysł, tra fn ie  niezmier
nie ujęte przez am erykański związek przedsiębiorców 
budowlanych w haśle zdobiącym jego godło:

„fachowość, organizacja, odpowiedzialność".

Przy głębszej analizie cech odrębnych naszego prze
mysłu należy stwierdzić co następuje:

1. Przedsiębiorstwo budowlane nie ma stałego w ar
sztatu  pracy i w zależności od miejsca budowy zmienia 
miejsce zatrudnienia stw arzając w arsztaty  pracy w prze
strzeni. Terenowy zasięg przedsiębiorstwa je st bardzo sze
roki i w zależności od siły finansowej przesiębiorstwa obej
m uje często cały k ra j.

2. Przedsiębiorstwo budowlane oferuje, a więc i sprze
daje swą produkcję przed je j wykonaniem, przyczem wy
konanie samo je st długotrwałe i obejmuje częstokroć nawet 
więcej jak  2 sezony budowlane.



3. Jakość produkcji budowlanej ma kapitalne znacze
nie zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego, jak  i ze stanowiska gospodarczego t. j. rze
czywistych kosztów budowy, rentowności i am ortyzacji wy
budowanych objektów, a  wreszcie ze względu na je j ogólne 
znaczenie w dorobku cywilizacyjnym i kulturalnym  P ań
stw a i społeczeństwa.

4. Produkcja budowlana jest niesłychanie różnorodna 
i bogata w szczegóły.

5. Przedsiębiorstwa budowlane rozporządzają naogół z 
n a tu ry  rzeczy niewielkim kapitałem  w stosunku do doko
nywanych obrotów, które w sumie sięgają setek mil jonów. 
Zysk osiągany przez te przedsiębiorstwa w stosunku do 
obrotu je s t b. nieznaczny, a ryzyko wybitnie duże.

6. Przedsiębiorstwa budowlane za trudn iają  b. poważne 
stosunkowo ilości robotników, a element robotniczy jest 
stale zmienny, w zależności od fazy wykonywanych robót 
i miejsca budowy.

7. Przemysł zależny jest specjalnie wydatnie od wa
hań konjunkturalnych i sezonowych.

Z na tu ry  samego budownictwa przytem  wynika, że
1) praw a automatycznej eliminacji tandety, p a r ta 

ctwa i  zwykłej nieuczciwości w budownictwie nie działają 
w tym  stopniu ja k  w jakiejkolwiek innej dziedzinie pro
dukcji,

2) koszt doświadczenia pod tym  względem w budowni
ctwie je st niewspółmiernie większy, a s tra ty  społeczne po
noszone nieustannie — nieobliczalne,

3) przemysł budowlany korzysta z usług rozległych 
dziedzin przemysłu i operacje m aterjalne są przeważnie 
z n a tu ry  rzeczy kredytowe.

Jasnem  je s t wobec powyższego, że przemysł budowla
ny, w którego rozwoju zasadniczym czynnikiem jest mo
m ent zaufania i uregulow ania warunków pracy, przy b ra 
ku tych właśnie czynników znajduje się w wybitnie cięż
kiej sytuacji i tak ie  lub inne niewielkie wzniesienie się kon- 
junkturalnej nie je s t w możności wyraźnie i ogólnie wpły
nąć n a  jego podniesienie. P anujące w r, 1935 w dalszym 
ciągu w arunki pracy przemysłu nie tylko nie sprzyjały, 
ale wręcz przekreślały możność ugruntow ania się zdrowych 
przedsiębiorstw budowlanych, które bez względu na celo
wość gospodarczą i państwową wyrobienia typu rzetelne
go i technicznie przysposobionego przedsiębiorcy budowla
nego, ustępować musiały z jednej strony przed niczem nie
uzasadnioną jednostronnie wyzyskiwaną gospodarczą prze
wagą zleceniodawcy z drugiej przed napływem do przemy
słu elementów zgoła z punktu widzenia interesu ogólnego 
nieporządanych.

Rok ostatni przyniósł pod tym  względem dopiero zapo
wiedź poprawy.

Prace organizacyjne.
Nienormalne w arunki pracy przedsiębiorstw budowla

nych, paraliżujące korzystny rozwój tego przemysłu i prze
kreślające częstokroć jego istotę z ogólną szkodą gospodar
czą i jednoczesnem zahamowaniem rozwoju techniki bu
dowlanej w Polsce, znaczna naskutek różnego prawodaw
stw a przemysłowego różnorodność form  przedsiębiorstwa 
budowlanego, wreszcie konieczność zdecydowanej napraw y 
wewnętrznej przemysłu budowlanego, skłoniły Stowarzy
szenie Przemysłowców Budowlanych R, P. do poparcia 
płynącej z samego przemysłu inicjatyw y stworzenia form  
organizacyjnych, któreby gw arantowały wejście n a  drogę 
zasadniczych zmian w dotychczasowym układzie stosun
ków.

Rok 1935 był dalszym doniosłym etapem ku realizacji 
przygotowywanego od 1934 roku Zrzeszenia Przedsiębiorców 
Budowlanych, które oparte o zasadę przymusowości obej
mowałoby cały Polski przemysł budowlany.

W roku sprawozdawczym, uzgodniony z całym zrze
szonym przemysłem budowlanym, projekt s ta tu tu  Zrzesze
nia, podpisany przez 125 przedsiębiorców budow’anych z 
W arszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Gdyni, Łodzi, 
Lublina, Stanisławowa i t. d. i t. d. oraz poparty przez 
wszystkie istniejące i działające Zrzeszenia dobrowolne na
szego przemysłu złożony został a Min. P. i H. wraz z poda
niem o nadanie mu charakteru przymusowego Zrzeszenia.

N a Stowarzyszenie Zaw. Przem. Bud. Ii. P. jako re
p rezentanta podpisanych pod wnioskiem i wniosek ten po
pierających spadł obowiązek obrony wniosku wobec Związ
ku Izb Przemysłowo — Hadlowych, które zgodnie z ustawą 
powołane zostały do jego zaopinjowania.

Projektowane Zrzeszenie realizację zasadniczego celu, 
jakim  jest rozwój przemysłu budowlanego i obrona jego in
teresów, widzi w uzdrowieniu wewnętrznem przemysłu i 
przywróceniu oraz postawieniu w nim na naczelnem miej
scu zasad fachowości i etyki.

Prowadzenie przedsiębiorstwa je st przemysłem wol
nym. Samo praw ne pojęcie przedsiębiorstwa budowlanego 
nie nasuw a żadnych sugestji co do istotnych cech, które tę 
placówkę jako przedsiębiorstwo winny znamionować. 
W myśl definicji zamieszczonej wyżej przedewszystkiem 
na cechy te składać się musi doświadczenie techniczne i 
kupieckie, zdolność finansowa i kredytowa, wreszcie zdol
ność techniczna (maszyny, narzędzia, zaopatrzenie placu 
budowy). Jasnem  jest, że bez tych elementarnych skład
ników przedsiębiorstwo budowlane jest z punktu widzenia 
gospodarczego i technicznego niczem.

Zadaniem zasadniczem Zrzeszenia sta je się przeto z 
jednej strony działalność w kierunku naprowadzenia istnie
jących przedsiębiorstw na tę drogę rozwojową, z drugiej 
zaś oddziaływanie w kierunku eliminacji z przemysłu nia- 
odpowiadających tym  kryterjom  przedsiębiorstw, prowa
dzącym niewątpliwie z ogólnego punktu widzenia działal
ność szkodliwą.

Zrzeszenie w swej konstrukcji statutowej stw arza nie
wątpliwie b. poważne podstawy do uporządkowania struk
turalnego przemysłu budowlanego, utrw alenia jego stano
wisko prawnego i poprawy ogólnych warunków budowni
ctwa.

O pinja Izb Przemysłowo - Handlowych o statucie 
Zrzeszenia i jego charakterze przymusowym wypadła róż- 
nolicie. 5 Izb, a mianowicie: Krakowska, Katowicka, Gdyń
ska, Lubelska i Sosnowiecka wypowiedziały się ze udzie
leniem Zrzeszeniu charakteru  przymusowego, 5 zaś w tem 
W arszawska, Łódzka, Wileńska i Poznańska przeciwko. 
Zgłoszono przytem  szereg zastrzeżeń, przyczem sama za
sada przymusowości odegrała b. poważną rolę. Niektóre 
s ie ry  przemysłowe są zdecydowanie i doktrynalnie prze
ciwne przymusowym zrzeszeniom w przemyśle i niewątpli
wie to stanowisko wpłynęło na poszczególne opinje Izb 
Przemysłowo - Handlowych.

Niemniej należy zaznaczyć, iż niektóre opinje oparte 
były zgoła na nieporozumieniu lub braku dostatecznego zro
zumienia istoty przemysłu budowlanego. Zarzuty w rodza
ju. kartelowości projektowanego Zrzeszenia lub braku po
stanowień o możności pozbawiania członków praw a prowa
dzenia przemysłu należy zaliczyć właśnie do te j kategorji.

Izby Przemysłowo — Handlowe zgodnie przy okazji 
opinjowania stwierdziły wysoce nienorm alny układ stosun



ków wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle budowla
nym i dały temu wyraz w swej opinji.

T0 wyraźne uznanie wyjątkowo złej sytuacji naszego 
przemysłu przez naczelną organizację życia gospodarczego 
należy uznać za sukces akcji Stowarzyszenia ,pozostającej 
w związku z powołaniem Zrzeszenia przymusowego

Jednakże stwierdzić należy mimo wszystko, że odmien
ność struk tu ralna  naszego przemysłu i wynikające z niej 
ujemne konsekwencje specjalnie wyolbrzymione w okresie 
przesilenia gospodarczego nie znalazły jeszcze pełnego zro
zumienia. Z tego wynika, że próbę napraw y n a  drodze wła
ściwego w naszym rozumieniu uporządkowania spraw y ro
bót na rzecz Skarbu Państw a, koncesjonowania przemysłu 
i wreszcie Zrzeszenia przymusowego napotykają na doktry
nalnych przeciwników, którzy w zasadzie uznając potrzebę 
naprawy istniejących stosunków, ustosunkowują się do 
tych prób negatywnie, nie mogąc jednocześnie wysunąć in- 
rych sposobów naprawy.

Zarząd Stowarzyszenia, podejmując realizację Zrzesze
nia Przedsiębiorców oparł się na wieloletniem własnem do
świadczeniu popartem  przez doświadczenie i opinje innych 
organizacji naszego przemysłu i na samych przedsiębior
stwach, i widzi w Zrzeszeniu poważną gw arancję zmiany 
na lep.ize sytuacji naszego przemysłu.

Spraw a realizacji znalazła się z końcem 1935 roku w 
stadjum  końcowem. Po przekazaniu opinji Izb Przem. 
Ilandl. do M inistrestwa decyzja ostateczna w tej sprawie 
należy do Pana M inistra Przemysłu i Handlu.

Prace w ciągu roku nad tym  tem atem  prowadzone by
ły w ścisłem porozumieniu z następującem i organizacjam i: 
Związek Stow. Sam. Budown. i  Kier. Robót w Katowicach, 
Związek Sam. Bud. w Katowicach, Zw. Bud i Kier. Robót 
w Krakowie, K orporacja Bud. Pozn. „Strzecha", Sekcja 
Przem. Bud, Zw. Przem. w Krakowie, Sekcja Przem. Bud. 
Zw. Fabryk, i Przem. w Gdyni, Sekcja Przem Bud. Zw. 
Przem. w Wilnie, oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu 
i Łodzi, Zw. Kierown. Rob. w Stanisławowie.

Wywołały one potrzebę odbycia szeregu konferencji i 
wyjazdów.

Z ram ienia Zarządu Stowarzyszenia nad realizacją za
gadnienia pracowała Komisja, w której skład wchodzili pp.
H. M artens, S. Pronaszko, F. Oppman, K. Stronczyński, M, 
Skąpski, J . Zaleski, A. Roszkowski, I L uft i S. M artens.

Zagadnienia rynku pracy i sprawy socjalne.
Tradycyjna polityka robotnicza Stowarzyszenia w r. 

1985 nie uległa żadnej zasadniczej zmianie.
Stowarzyszenie stoi w dalszym ciągu na stanowisku 

regulowania rynku pracy na podstawie powszechnie obo
wiązujących norm zarówno dotyczących warunków pracy 
jak i płacy. Stowarzyszenie je s t zasadniczo przeciwne jed
nostronnemu wykorzystywaniu sytuacji gospodarczej dla 
nadmiernego obniżania płac robotniczych, dążąc jednocze
śnie do stworzenia warunków pracy, zapewniających spo
kój i norm alny je j przebieg.

Umowa zbiorowa, jako środek regulowania rynku p ra 
cy straciła jednakże swe znaczenie w okresie wydatnego 
obniżenia zatrudnienia i szerzącego się bezrobocia. Jedno
cześnie interpretacje ważności umów zbiorowych ze strony 
Sądu Najwyższego, przyznającego zasadniczo przewagę 
każdej umowy indywidualnej nad zbiorową, przekreśliły 
ostatecznie znaczenie umów zbiorowych.

Przedewszystkiem dotyczy to naszego przemysłu, gdzie 
wobec wielkiej liczebności przedsiębiorstw i wielkiej liczeb
ności oraz różnorodności elementu robotniczego organiza

cyjne ujęcie całości z jednej lub drugiej strony je s t nie
zmiernie trudne.

B rak na obszarze b. Królewstwa Kongresowego przepi
sów, podobnych do obowiązujących w b. zaborze pruskim  i 
niemożność rozciągania warui i»ów obowiązkowości umowy 
zbiorowej na całe ośrodki ruchu budowlanego, skłonił Sto
warzyszenie tak  ja k  w r. 1934 do poddania się Rozjemstwu 
Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej powołanej przez Radę 
Ministrów, której Orzeczenie mogło uzyskać moc powszech

nie obowiązującą. j
Dążąc jednakże do uzgodnienia wielu postulatów w 

bezpośrednich rozmowach z robotnikami już w styczniu
1935 roku podjęło Stowarzyszenie p ertrak tac je  ze związka
mi robotniczemi.

Wobec braku uzgodnienia szeregu ważnych punktów 
M inister Opieki Społecznej uznał za wskazane postawić 
na Radę Ministrów wniosek o powołanie Nadzwyczajnej 
Komisji Rozjemczej .

W dniu 16 kw ietnia ub. r. Nadzwyczajna Komisja Roz
jemcza wydała orzeczenie ustalające w arunki pracy i pła
cy, przyczem większych zmian w płacach w stosunku do 
roku 1924 nie orzekła, podnosząc jednakże zarobki 
wykwalifikowanych robotników o kilka punktów (m urarz 
II  kat. z 115 do 1.20.).

Orzeczeniu temu nadana została rozporządzeniem Ra
dy Ministrów moc powszechnie obowiązująca na wszyst
kich budowach w obrębie W arszawy i najbliższych okolic.

Aczkolwiek stawki płac oraz inne przepisy zaw arte w 
Orzeczeniu Nadz. Kom. Rozj. są powszechnie obowiązujące, 
to w praktyce jednakże zastosowanie ich napotyka na 
pewne trudności bądź ze względu na złą wolę zainteresowa
nych, bądź poprostu z nieświadomości.

Stowarzyszenia kilkakrotnie interwenjowało w In- 
spekji Pracy w kierunku podciągnięcia pod obowiązujący 
przepis przedsiębiorstw, które ze szkodą dla konkurencyj
ności obserwujących przepisy, orzeczonych stawek nie 
stosowały.

W każdym wypadku bezpośredniej ingerencji Stowa
rzyszenia spraw y zostały pozytywnie załatwione.

Dalszym etapem pracy Stowarzyszenia była spraw a 
rewizji dotychczas stosowanego regulam inu pracy na bu
dowie.

Stowarzyszenie przystosowało wydany przez siebie Re
gulaminu pracy do nowego orzeczenia. Zastrzegło się jednak
że przeciwko regulaminowemu nadawaniu łatwych do szero
kiej in terpretacji upraw nień t. zw. delegatów robotniczych 
na budowach.

Po właściwem określeniu upraw nień delegatów do 
spraw  ściśle związanych z orzeczeniem Nadzwyczajnej Ko
misji, Stowarzyszenie uznało za możliwe stosowania przez 
członków zmienionego regulaminu, trak tu jąc  go jako pró
bę. ;

W okresie 1935 roku żadnych ważniejszych zatargów 
na terenie objętym orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji 
Rozjemczej nie było. *

D rugą spraw ą było opracowanie przez Stowarzyszenie 
w związku z wydanem w roku ubiegłym rozporządzeniem 
(opinjowanem również przez Stow.) o przepisach o higje- 
nie i bezpiezczeństwie na budowie regulam inu bezpieczeń
stwa na budowie. Regulamin ten dotychczas zastosowany 
nie został, a to  w związku z podjęciem w dziedzinie bez
pieczeństwa pracy dalszej inicjatywy.

Inicjatyw a ta  polegała n a  przedwstępnych pracach, 
mających na celu zorganizowanie przy Stowarzyszeniu 
,;Koła bezpieczeństwa", którego członkowie korzystając ze



służby bezpieczeństwa Kota i stosując wypracowane przez 
nią w łączności z Z. U. S.-em przepisy, uzyskaliby obniże
nie składek do ubezpieczenia wypadkowego.

Niestety wobec zbyt małej liczby zgłoszonych do orga
nizowanego Koła członków, akcja uledz m usiała odrocze
niu. Zarząd Stowarzyszenia wobec otw ierających się obec
nie dalszych możliwości akcję tę w roku 1936 podejmie po
nownie.

W związku z powyższem należy podkreślić sta łą  dalszą 
współpracę Stowarzyszenia z Insty tu tem  Spraw  Społecz
nych, zajm ującym  się specja’nie spraw ą bezpieczeństwa 
pracy.

W spółpraca ta  znalazła przedewszystkiem w yraz ,w 
udziale Stowarzyszenia w organizacji i ju ry  konkursu na 
rusztowanie budowlane. Stowarzyszenie dla podkreślenia 
swego zainteresowania tą  spraw ą przeznaczyło i wypłaci
ło po rozstrzygnięciu specjalną prem ję powiększającą I 
nagrodę.

Z innych spraw  wymienić należy opracowanie przez 
Stowarzyszenie sprawy naszego stosunku do postanowio
nego w Genewie n a  porządku obrad Międzynarodowego 
Biura pracy zagadnienia 40 godzinnego tygodnia pracy w 
budownictwie i na robotach publicznych.

Ze względu n a  trudności finansowe Stowarzyszenia 
mimo zaproszenia ze strony polskiej grupy  pracodawców 
delegata swego wysłać do Genewy nie mogło.

Stowarzyszenie w te j sprawie pozostawało i pozostaje 
w ścisłym kontakcie z Międzynarodową Federacją Budow
nictwa i Robót Publ., k tó ra  w Genewie i Brukseli (Międz, 
Feder. Pracodawców) reprezentuje interes również pol
skiego przemysłu budowlanego.

Jeszcze jedną spraw ą, k tórą należy wymienić, są zabie
gi Stowarzyszenia, zm ierzające do realizacji przyrzeczo
nych w r. 1934 a niezrealizowanych bonifikacji dla przed
siębiorstw budowlanych przez Insty tucje głównie podle
gające M inisterstwu Spraw  Wojskowych z ty tu łu  zwyżek 
robocizny wynikłych w r. 1934 z powodu Orzeczenia 
Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej.

Sprawa, k tó ra  wydawała sii,- we wrześniu ub. roku 
bliską załatwienia z powodu zmiany Rządu uległa ponowne
mu odwleczeniu.

Mimo usilnych s ta rań  Zarządu Stow. Zaw. Przem. 
Bud. w ubiegłym roku spraw a nie mogła być załatwiona.

Zagadnienie zlecenia robót.

Temu palącemu zagadnieniu w okresie sprawozdaw
czym Stowarzyszenie poświęciło specjalną uwagę.

Stan tego zagadnienia je s t rzeczą powszechnie znaną. 
N apraw a jego leży wyłącznie w rękach Rządu, a aczkol
wiek odnosić się będzie ona tylko do robót wykonanych na 
zlecenie Skarbu Państw a lub instytucji p raw a publicznego, 
niewątpliwie musi się odbić n a  całym stosunku pomiędzy 
każdym zleceniodawcą a wykonawcą robót, wprowadzając 
normalne w arunki pracy do naszego przemysłu i usuw ając 
stosowane obecnie systemy absurdalne z punktu widzenia 
gospodarczego i przynoszące ogólne niepowetowane szkody. 
Należy stwierdzić, że w roku 1935 spraw a w ydania rozpo
rządzenia wykonawczego do ustaw y o robotach i dostawach 
na rzecz Skarbu Państw a dojrzała ostatecznie do rozstrzy
gnięcia, co znalazło wyraz w  przemówieniu P ana M inistra 
Przemysłu i Handlu wygłoszonem n a  pierwszem plenam em  
zebraniu N arady Gospodarczej. Znaleźliśmy tam  zapo
wiedź rychłego uregulowania sprawy.

Stowarzyszenie prowadziło nad tą  spraw ą w ubiegłym 
roku dalszą pracę. S tarannie przepracowany komisyjnie 
memorjał, zawierający umiarkowane propozycje poprawy

naszego systemu przetargowego pod kątem widzenia ra 
cjonalnych interesów zleceniodawcy i wykonawcy, uzgod
nionych iz potrzebami ogólnemi, wniesiony został do Mini
sterstw a Przemysłu i Handlu w czerwcu roku ubiegłego.

Niezależnie od tej akcji bezpośredniej Stowarzyszenie 
zarówno przy okazji opracowania postulatów ogólnogospo
darczych Izb. Przem.Handl. na Komisję rządową współ
pracy z samorządem gospodarczym jak  i bezpośrednio na 
branżowej konferencji z tą  Komisją tak  zw. M artinowską 
specjalnie podkreśliło potrzebę najrychlejszego uzdrowie
nia te j dziedziny. Postulat ten znalazł w sprawozdaniu Ko
misji M artinowskiej specjalne i rozległe uwzględnienie.

Obok te j akcji Stowarzyszenie interwenjowało również 
w poszczególnych wypadkach tam , gdzie przepisy p rze tar
gowe wyraźnie naruszały interes zrzeszonych lub jaskraw o 
odbiegły od form  dobrych obyczajów.

Walkę swą o znormalizowanie warunków zlecenia ro
bót Zarząd Stowarzyszenia prowadził pod hasłam i:

1. wyodrębnienia robót budowlanych w osobnych nor
mach dla robót wykonanych na rzecz Skarbu Pań
stwa,

2. ścisłego i fachowego określenia obustronnych obo
wiązków i praw  dostawcy i odbiorcy,

3 ograniczona do ścisłej konieczności ryzyka nakłada
nego na wykonawcę, i

4. ustalenia kryterjów  fachowości i zaufania w odnie
sieniu do wykonawcy.

Zarząd Stowarzyszenia widzał w realizacji tych zasad 
jedyną drogę do zapewnienia dobrego i taniego wykonania 
robót budowlanych, przy  którem istnieje możność rozwoju 
naszego przemysłu, zapewnienia mu normalnej rentowości 
i usunięcia niezdrowej spekulacji n a  podłożu przetargo- 
wem, przekreślającej zdolności konkurencyjne przedsię
biorstw  budowlanych stale i solidnie pracujących.

W zakresie tych zagadnień należy wymienić również 
wystąpienie Stowarzyszenia w spraw ie wysokości i form 
kaucji i wadjów do M inisterstwa Spraw  Wojskowych.

Akcja o unormowanie warunków prawnych w przemyśle 
budowlanym.

Życie budowlane je st regulowane przez dwie zasadni
cze ustaw y: prawo budowlane i prawo przemysłowe.

Prawo budowlane reguluje zagadnienia związane z 
rozbudową oraz spraw ą nadzoru policyjno - budowlanego 
i projektowania oraz kierownictwa budowy.

Prawo przemysłowe rugulujące sprawę przemysłu i 
rzemiosła stworzyło normy w odniesieniu do wykonawstwa 
robót budowlanych.

O ile w innych gałęziach przemysłu istnieje mniej lub 
bardziej wyraźny rozdział pomiędzy fabrycznym  lub rze
mieślniczym sposobem wykonywania przemysłu, o tyle w 
przemyśle budowlanym żadne rozgraniczenie pod tym 
względem nie nasuwa się.

Stąd przepisy praw a przemysłowego obejmujące rze
miosło przenoszą się na całe budownictwo i powodują bar
dzo poważne powikłania w normalnym układzie stosun
ków.

Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym poświęciło 
wiele wysiłku w spraw ie w yjaśnienia przepisu art. 145 
p raw a przemysłowego, który to  artykuł wyprowadził w /g  
swego znowelizowanego w r. 1934 brzmienia rygorystycz
ny przepis, z mocy którego do wykonania robót m urarskich 
i ciesielskich posiadają upraw nienia wyłącznie mistrzowie 
danego rzemiosła.



Brzmienie tego artykułu  wywołało perturbacje w nie
których ośrodkach, gdzie władze adm inistracji przemysło
wej zakazały istniejącym , a kierowanym przez wykwalifi
kowane siły inżynierskie przedsiębiorstwom wykonywania 
rcbót m urarskich i ciesielskich,

W założeniu logiczna i p rosta spraw a wywołała za
sadniczą różnicę zdań pomiędzy zainteresowanymi nią 
czynnikami, a  więc z jednej strony architektam i, inżyniera
mi budowlanymi i budowniczymi oraz technikami budowla
nymi z drugiej zaś rzemiosłem.

W ciągu długich i żmudnych rozpraw  w te j sprawie, 
które doprowadziły wreszcie do zwołania przez M inister
stwo Przemysłu i Handlu wielkiej konferencji zaintereso
wanych, wyłoniono Komisję porozumiewawczą, k tóra mia- 
się zająć wypracowaniem kompromisowych wniosków.

Wyniki ostateczne nie zostały jeszcze osiągnięte. N a
tomiast Stowarzyszenie uzyskało zawieszenie w niektórych 
ośrodkach postępowania karno - adm inistracyjnego skie
rowanego przeciw zainteresowanym firm om  oraz pewność 
załatwienia pozytywnego sprawy w stosunku do wszystkich, 
których mogą objąć szeroko interpretow ane praw a naby
te.

Podany powyżej fragm ent ogólnej sytuacji praw no - 
przemysłowej przedsiębiorstw budowlanych wskazuje wy
raźnie na doniosłość zagadnień, które w te j dziedzinie sto
ją przed Stowarzyszeniem .

Mimo wspomnianych ograniczeń wykonawczych w bu
downictwie, sam przemysł budowlany je st przemysłem 
wolnym, t. j. powstanie przedsiębiorstwa budowlanego nie 
podlega żadnym ograniczeniom, jak  również każdy może 
wykonywać najbardziej skomplikowane roboty inżynieryjne 
prócz m urarskich i ciesielskich w miastach zastrzeżonych 
d 'a mistrzów rzemieślniczych.

Ta nielogiczność przepisów nasuwa się sama przez się.
To też Zarząd Stowarzyszenia, widząc konieczność za

sadniczego rozstrzygnięcia problemu warunków prawnych 
w przemyśle budowlanym, których brak  pogłębia trudno
ści ogólnej sytuacji gospodarczej, uznał za konieczne dą
żyć do wyraźnego sprecyzowania czem w układzie stosun
ków naszych jest przedsiębiorstwo budowlane.

W granicach ustaw y przemysłowej to zagadnienie roz
wiązane być może jedynie przez zaliczenie przemysłu robót 
budowlanych do przemysłów koncesjonowanych. Udziele
nie koncesji uzależnione jest od kwalifikacji technicznych 
i praktycznych przedsiębiorcy.

Odnośny wniosek Stowarzyszenia został wniesiony w 
r. ub. do M inisterstwa Przemysłu i Handlu.

Ustawą budowlaną przemysł budowlany jest mniej 
zainteresowany. Niemniej w przedstawiających dla nasze
go przemysłu interes punktach opracowana przez Min. Spr. 
Wewn. nowelizacja tej ustaw y była przez Stowarzyszenie 
opinjowana.

Podatki, opłaty, świadczenia socjalne, taryfy.

W zakresie podatków Zarząd Stowarzyszenia w roku 
ubiegłym uzyskał wydanie przez M inisterstwo Skarbu spe
cjalnego okólnika powodującego ulgę w wymiarze i wyso
kości świadectw przemysłowych dla przedsiębiorstw budow
lanych.

Ministerstwo Skarbu uznając sezonowość i zmienność 
zatrudnienia przedsiębiorstw budowlanych uwzględniło 
specjalny charak ter nassesęo przemysłu opierając wym iar 
świadectw nie na maksymalnej, lecz średniej liczbie za
trudnionych w ciągu roku robotników.

Zarządzenie to poza ulgą doraźną wpływającą na

zmniejszenie opłaty za świadectwo przemysłowe ma inne 
jeszcze dodatnie znaczenie.

Wobec zamierzonej bowiem rewizji sprawy świadectw 
przemysłowych przez okólnik ten został stworzony prece
dens, który niewątpliwie znajdzie szersze uwzględnienie w 
nowym wymiarze świadectw przemysłowych,

Niezależnie od te j bezpośredniej uwieńczonej powodze
niem akcji Stowarzyszenia współpracowało w sprawach 
podatkowych na terenie Izby Przem. - Handlowej.

Tu należy podkreślić uzyskanie zmiany w ustawie o 
podatku dochodowym uwzględniającej możność jednorazo
wych odpisów z ty tu łu  wydatków poniesionych na zakup 
przedmiotów ulegających zużyciu w okresie 5 lat.

W zakresie walki o zmniejszenie wysokości i zasięgu 
t. zw. świadczeń socjalnych, wobec niepowodzenia bezpo
średniej akcji, podjętej w r. 1934 Stowarzyszenie ściśle 
współpracowało z innymi przemysłami na terenie Izb P. 
i H.

W sprawach taryfow ych Stowarzyszenie występowało 
na terenie P. R. K. i Komisji Martinowskiej.

Bezpośrednio interwenjowało Stowarzyszenie w spra
wie trudności w wyładunku kolejowym.

Komsja współpracy z Samorządem Gospodarczym.

Specjalną kartę  z działalności Stow. Zaw. Prme. Bud. 
R. P. w roku sprawozdawczym należy poświęcić t. zw. Ko
misji M artinowskiej, powołanej przez Rząd celem naw ią
zania bezpośredniego kontaktu z życiem gospodarczem i 
ustalenia postulatów, których realizacja mogłaby usunąć 
doraźne przeszkody w rozwoju i normalnej działalności 
przemysłu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia, reprezentując prze
mysł budowlany odbyli z Komisją konferencję t. zw. bran
żową, n a  której przedstawili obszerne opracowanie obejmu
jące spraw y:

a) gospodarczego systemu wykonywania robót budow
lanych przez instytucje i urzędy państwowe, samo
rządowe i t. d.

b) systemu przetargowego,
c) zlecania robót firmom zagranicznym,
d) ta ry f  kolejowych na m aterja ły  budowlane i opłat 

bocznicowych,
e) wyładunku m aterjałów  budowlanych na P. K. P.
f) podatkowych (pod. przemysł., świadectwo przemy

słowe i t. d.),
g) socjalnych i ubezpieczeniowych.
Obszerne to  opracowanie obejmujące wyczerpujące u- 

zasadnienie do każdego postulatu, znalazło w znaczniej mie
rze odzwierciadlenie w ostatecznym sprawozdaniu tej ko
misji, wpływając niewątpliwie ja k  np. w sprawie przetar
gowej na zaktualizowanie załatw ienia pewnych palących 
zagadnień.

Izby Przemysłowo-Handlowe.

W spółpraca z Izbą Przemysłowo - Handlową w W ar
szawie rozwinęła się zarówno w bezpośrednich stosunkach 
Stowarzyszenia z Izbą jak  i przez Radcę oraz członków 
Korespondentów. M andat radcy piastuje v. prezes Stowa
rzyszenia inż. F. Oppman, członkami korespondentami są 
pp. v. prezes Pronaszko oraz S. Martens.

Stowarzyszenie na terenie Izb Przem.-Handl. specjal
ną opieką otoczyło sprawę rzeczoznawców. W te j chwili 
dzięki temu lista rzeczoznawców przy Izbie Przemysłowo- 
Handlowej dla spraw  budowlanych gw arantuje rzeczowość
i fachowość orzeczeń.

W roku ubiegłym na zaproszenie Zw. Izb Stowarzy
szenie reprezentowało przemysł budowlany wobec delegacji



przemysłu angielskiego bawiącej w Polsce w celu aktywi
zacji wymiany handlowej między Polską a Anglją.

Przedstawiciele Stowarzyszenie odbyli 2 konferencje: 
w sprawie narzędzi i maszyn budowlanych. W konferen
cjach brali udział uproszeni pp.: F. Oppman, S. Pronaszko,
A. Czeżowski, J, Iwanowski, L. Muszyński i S. M artens.

Stowarzyszenie brało udział w opinjowaniu szeregu 
ustaw i rozporządzeń.

Radca i korespondenci z ram ienia Stowarzyszenia b ra
li udział w pracach Komisji: socjalnej, skarbowej, admi
nistracji stosunków gospodarczych, propagandy gospodar
czej, komunikacyjnej i podkomisji stołecznej .

Stowarzyszenie zasilało Biuletyn Izby P. i H. komu
nikatam i i notatkam i.

W izbie Krakowskiej z ram ienia Stowarzyszenia m an
dat piastował p. inż. Eugenjusz Ronka.

Rada Komunikacyjna.

W państwowej Radzie Komunikacyjnej z ram ienia 
przemysłu budowlanego zasiadał p. inż. F. Oppman.

Należy zaznaczyć, że prace P. R. K. większego wpły
wu na układ stosunków w kolejnictwie w r. ub. niestety 
nic miały.

Zrzeszenie gospodarcze i zawodowe.

Stosunki ze spokrewnionemi organizacjam i gospodar- 
ezemi w roku ubiegłym układały się pomyślnie.

W pierwszym rzędzie podkreślić tu  należy tradycyjną 
współpracę z innemi zrzeszeniami przemysłu budowlanego, 
a więc: poznańską „Strzechą", sekcją przemysłową bud. 
Z w. Przem, w Gdyni, Zw. Sam. Bud, i Kierowników Ro
bót, z którymi stosunki znacznie się zacieśniły.

Dalej wypada zaznaczyć harm onijną współpracę ze 
Związkiem Przem, Ceram, w W arszawie oraz S tałą Dele
gacją Zrzeszeń Przem. Ceramicznych, Związkiem właści
cieli Przedst. Urz. Zdrowotnych i t. d.

Stojąc na gruncie charakteru  gospodarczego Stowa
rzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia uważał za celową i 
wskazaną jaknajbliższą współpracę z organizacjam i sta- 
nowemi fachowców pracujących w’ przemyśle budowla
nym.

Współpraca ta  zaznaczyła się zwłaszcza w kontakcie 
z organizacjam i inżynierów (Związek inż. Budowl.) i bu
downiczych, jako elementu fachowego zaiteresowanego 
specjalnie w wykonawstwie robót budowlanych.

W spółpraca Inż. Budowlanych znajdzie w r. b. specjal
ny swój wyraz na łamach Przeglądu Budowlanego.

Niemniej dobre stosunki i kontakt łączyły Stowarzy
szenie z naczelną organizacją Architektów S. A. R, P.

Polski Komitet Normalizacyjny.

Stała współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komite
tem Normalizacyjnym trw ała w r. ub. nadal. Przedstaw i
ciele Stów, brali udział w pracach szeregu podkomisji o- 
raz Rady Cementowej.

Różne reprezentacje i współpraca z inst. społ. i gosp.

Z innych instytucji i organizacji, z któremi w spółpra
cowało Stowarzyszenie bądź bezpośrednio, bądź przez per
sonalną współpracę osób z pośród członków Zarządu i Re
dakcji Przeglądu Budowlanego należy wymienić w  pierw
szym rzędzie: Bank Gospodarstwa Krajowego (Komisja 
terenowa i t. p.), In sty tu t Spraw  Społecznych, Komitet 
przeciwwilgociowy i wiele innych.

Udział w W ystawie Budowlano-Mieszkaniowej B, G. Iv. 
na Kole.

N a zaproszenie B. G. Krajowego do wzięcia udziału 
w W ystawie Budowlano — Mieszkaniowej na Kole Zarząd 
Stowarzyszenia wystąpił w dziale ogólnym Wystawy 
z w'tasny stoiskiem ilustrującym  rolę, zadania i znaczenie 
przedsiębiorstwa budowlanego w ruchu budowlanym.

Stoisko zorganizowano pod hasłem: „fachowość, or
ganizacja, odpowiedzialność", podając je w formie łatwej, 
przystosowanej do propagandowej jego roli wobec publicz
ności zwiedzającej wystawę

Szczegółowy opis stoiska, wraz z ilustracjam i znała;;! 
się w zesz. 5 „Przeglądu Budow'anego" z ub. roku.

Nad opracowaniem treści, k tórą reprezentowało stoi
sko, pracowała Komisja Wystawowa pod kierunkiem jej 
przewodniczącego p. inż. Stronczyńskiego. W skład Ko
misji wchodzili pp. A. Czeżowski, A. Dyżewski, I. L uft i S. 
Pronaszko.

1’rzegląd Budowlany.

Rok 1935 jpst dalszym okresem pełnego rozwoju 
„Przeglądu Budowlanego".

„Przegląd Budowlany" uległ dalszemu rozszerzeniu za
równo pod względem redakcyjnym  jak  i przez zwiększeniu 
swego zasięgu i poczytności. Należy stwierdzić, że stał się 
on jedynym obecnie w Polsce pismem, poświeconem zagad
nieniom technicznym i gospodarczym budownictwa.

Rozwój „Przeglądu" w pełni potwierdzają jego w yni
ki finansowe.

Obok „Przeglądu Budowlanego" znacznemu rozszerze
niu uległy również jego dodatkowe wydawnictwa, a więc: 
Biuletyn Przetargow y oiaz Spis źródeł produkcji i dosta
wy dla budownictwa.

Przegląd zawierał jako stały dodatek „Przegląd Ce
ramiczny".

Zarząd Stowarzyszenia przywiązuje wielką wagę do 
dotychczasowych wyników „Przeglądu Budowlanego" i na
dal s ta rać  się będzie o zapewnienie swemu organowi p e ł
nego rozwoju.

Redaktcrem  naczelnym i odpowiedzialnym Przeglądu 
je st p. inż. Luft.

Komitet Redakcyjny stanowili pp. IŁ M artens, S. Pro
naszko, r  , Oppman.

Cennik Stowarzyszenia,

Cennik materjałów i roborizny Stowarzyszenia rozpo
czął 19 rok swego istnienia.

Opracowywany jest przci Komisję Cennikową, która 
odbyła w r. ub. IŁ zebrań r. i.'sięcznych.

W roku ubiegłym dało się odczuć wielkie zapotrzebo
wanie na cennik.

Cennik cieszy się nadal dużem uznaniem i praktycz- 
ncni zastosawanie.

Zarząd, biuro, ruch członków.

W ciągu roku sprawozdawczego kilkakrotnie Stowa
rzyszenie było proszone przez osoby i firm y z poza Stowa
rzyszenia wyznaczono superarbitrów  dla polubownego 
postępowania.

W 5-ciu wypadkach Stowarzyszenie delegowało z gro
na swych członków biegłych na wTezwanie władz Sądowych.

W poważnej liczbie wypadków do Stowarzyszenia od-



woływano się o opinję w sprawach związanych z budowni
ctwem.

Stowarzyszenie prowadziło sta łą  obsługę okólnikową 
wobec członków. W roku ubiegłym wydano i rozesłano 31 
okólników, obejmujących zmiany w obowiązującym stanie 
prawnym w budownictwie lub in terpretację istniejących 
przepisów.

Odbyło się szereg zebrań inform acyjnych i specjal
nych.

Zarząd zebrał się 20 razy.
Skład Zarządu i Komisji Zarządu w r. 1935 był n a 

stępujący: Zarząd: Prezydjum : H. M artens — prezes, S. 
Pronaszko — I v—prezes, inż. F . Oppman — v—prezes 
T. Czosnowski — skarbnik, oraz inż. M. Skąpski; członko
wie Z arządu: inż. K. Stronczyński, inż. A. Czeżowski, 
prof. W. Paszkowski, inż. J. Haciewicz, inż. M. Kieresant- 
Wiśniewski, inż. H. Sosonko, inż, J. Zaleski; zastępcy 
członków: inż. B. Rogaczewski, inż, A. Roszkowski, inż.
W. Niklewicz.

Z powodu choroby prezesa Zarządu p. H. M artensa, ' 
w ciągu II półrocza obowiązki prezesa spełniał v—prezes 
p. S, Pronaszko.

Komisja pracy: przew. S. Pronaszko, członkowie pp.
I. Chabie'.ski, T. Czosnowski, J. Haciewicz, A. Czeżowski,
M. Skąpski,

Komisja Cennikowa: przew. J . Haciewicz, członkowie:
I. Luft, S. Pronaszko, H. Sosonko, J. Hildt, T. Czosnowski.

Komisja Podatków i Świadczeń: przew. K. Stronczyń
ski, członkowie: F . Oppman, I Chabielski, M. Skąpski, H. 
Sosonko, M. K ieresant - Wiśniewski,

Z DOŚWIADCZEŃ
IZOLACJA.

PRZYKŁAD DOBREJ IZOLACJI SUTEREN.
Klijent zakupił parcelę w dolinie i należało na tej p a r

celi wybudować budynek dwupiętrowy z zamieszkałemi su
terenami. Miejscowość jest podmiejska, nieskanalizowana
o gruncie podmokłym z powodu przepływającej opodal rze
ki. Chodziło o zabezpieczenie najniższej kondygnacji od za
wilgocenia.

Mury suteren zostały wykonane na zaprawie wapien
no - cementowej na wysokość 1.40 m. N a tę wysokość bo
wiem została założona, na zewnętrznem licu murów okala
jących budynek, pionowa w arstw a betonowa o grubości 5. 
cm. z cementu wodoszczelnego, Aby ta  w arstw a należycie 
związała z murem, cofnięto w każdej czwartej w arstw ie 
główki o ćwierć cegły i  na miejsce tego cofnięcia przyszedł 
beton wodoszczelny omawianej warsty pionowej.

Mury bankietowe zostały (iddzielone od suterenowych 
w arstw ą poziomą asfaltu.

Pod posadzkę suterenową założono 10 cm. gr. warstwę 
betonu wodoszczelnego zbrojonego siatką Ledóchowskiego 
pod górną powierzchnią, przyczem krawędzie tej w arstw y 
betonowej zostały wpuszczone na % cegły w murze kon
strukcyjne.

Robotę tę wykonano w roku 1930. Dotychczas kon
strukcja odpowiedziała pokładanym nadziejom. B.

ROBOTY RZEMIEŚLNICZE.

Komisja Szkolnictwa. i Uprawnień: przew. S. Pronasz
ko, członkowie:H. M artens K. Stronczyński, A. Czeżowski, 
I. Luft, W. Paszkowski, B. Rogaczewski,

Kom isja War. Techn. i  Ogól.: przew. I Luft, członko
wie: A. Roszkowski, J. Zaleski, B. Rogaczewski, W. Nik
lewicz, M, Skąpski i F. Oppman,

Kom isja Zagadnień Technicznych: przew. S. Pronasz
ko, członkowie: I. Luft, M. Bobieński, W. Paszkowski, A. 
Wojciechowski, A. Czeżowski, R. Czarnota - Bojarski.

Biurem kierował p. S. M artens. Personel biura poza
tem  stanowili pp. J. Makowski (kancelarja, kasa, rachuba) 
i J . Hoffman (maszyna), Personel biura sprawował jedno
cześnie funkcje adm inistracyjne w „Przeglądzie Budowla
nym".

W roku sprawozdawczym zostało skreślonych ze Sto
warzyszenia członków 4, przyjętych w poczet członków zo
stało 7 firm.

Członkowie.

Bolesną s tra tę  poniosło Stowarzyszenie w tym  okresie 
przez śmierć ś. p. dyrektora Franciszka Rotha, jednego 
z najdawniejszych i wieloletniego członka Stowarzysze
nia, kierownika i właściciela zasłużonej dla budownictwa 
firmy.

Zasługi zmarłego uczczone zostały w osobnym okól
niku oraz artykule umieszczonym w „Przeglądzie Budo
wlanym".

Cześć jego pamięci!

I OBSERWACYJ
(głównie wodotlenek w apnia), które zmydlają po krótkim 
czasie warstwę olejnego malowania,

Z tego powodu tynki nie winny być malowane olej
no wcześniej, zanim nie zostaną zakończone procesy che
miczne zamiany rozpuszczalnych składników zaprawy 
w nierozpuszczalne pod wpływem działania bezwodnika 
węglowego z powietrza. W naturalnych warunkach (bez 
sztucznego suszenia) następują to przy tynkach zaprawy 
wapiennej po upływie około pół roku, a przy tynkach ce
mentowych dopiero po dwu latach.

Gdy zależy w pewnych wypadkach na szybszem po
kryciu olejną farbą świeżych tynków, to  przy wyprawach 
wewnętrznych można w sztuczny sposób związać wolne 
zasady przy pomocy słabych rozczynów kwasu solnego 
lub siarkowego. P rzy użyciu kwasu siarkowego tworzy się 
w arstewka gipsu, a również przy użyciu kwasu solnego 
tworzą się związki nieodporne na działanie wody, co na
turalnie wyklucza stosowanie tych środków dla wypraw 
zewnętrznych.

Dla wypraw zewnętrznych w tych wypadkach nadają 
się tylko fluaty. Przy smarowaniu tynków roztworem flua- 
tu  następuje wydzielanie bezwodnika węglowego. Należy za
tem  tak  długo smarować roztworem fluatu , aż bańki ga
zu przestaną się wydobywać. Zaznaczyć jednak należy, iż 
jest to metoda droga i dlatego może być stosowana tylko 
dla wypadków potrzeby zamalowania plam świeżego tynku

BETON.
OLEJNE MALOWANIE NA ŚWIEŻYM TYNKU. PRAKTYCZNY TYP ŚCIANY ZEW NĘTRZNEJ.

Świeża wyprawa wapienna i cementowa zawiera wol- W notatce chciałbym pokrótce wyjaśnić zasady stoso-
ne a zarazem rozpuszczalne w wodzie związki zasadowe wanych przezemnie w ostatnich latach ścian „termopły-



towych-antifonetycznych”, które jako wypełnienie szkieletu 
spełniają rolę izolacji cieplnej i akustycznej.

Zasadą tego typu ścian jest użycie płyt izolacyjnych 
np. torfowych lub trzcinowych z obu stron omurowanych 
lub obetonowanych, przyczem te obie ścianki grubości po 
5 cm. są między sobą połączone zapomocą słupków betono
wych o bardzo małym przekroju 2 X 3  cm. Słupki te u trzy
m ują te ścianki w pewnej stałej odległości, a zarazem łą 
cząc się z uzbrojeniem tych ścianek współdziałają w utrzy- 
-•naniu ich stateczności.

Podany niżej rysunek Nr. 1 ilustruje zastosowanie 
ściany termopłytowej żelbetowej wypełniającej szkielet żel
betowy lub żelazny. Zwraca uwagę, iż w tym  wypadku ścia
na została umieszczona w całości nazewnątrz szkieletu, co 
pozwala uniknąć trudności z izolacją samego szkieletu.

Rys. 1.

F otografja  (Nr. 2) przedstawia przykład budowy ta 
kich ścian z zastosowaniem izolacji z płyt trzcinowych.

Widzimy ustawianie izolacyjnych płyt trzcinowych, ich 
uzbrojenie obustronne, widzimy wyraźnie, jako białe pun
kciki odznaczające się beleczki żelbetowe o przekroju
2 X 3 cm, przebijające płyty izolacyjne Beleczki te łączą

Rys. 2.

obustronne zbrojenie, rozpierając i ściągając obie 5 cm. 
grube płyty betonowe narzucane po obu stronach jąd ra  izo
lacyjnego.

Porównawcze obliczenia termiczne wykazują, iż tego 
rodzaju ściana grubości 25 cm. przy wadze .'!()() kg/m ” jest 
I!..'! razy cieplejsza od ściany dwuceglowej.

Przy stosowaniu cienkich ścian termoplytowych uwa
żać bezwarunkowo należy na to, by w arstw a izolacyjna otu
lała cały budynek ze wszystkich stron bez jakiejkolwiek 
przerwy, gdyż każda przerwa w izolacji zwiększa natych
m iast w ten miejscu przewodnictwo ciepła, które przy znacz
niejszych różnicach tem peratur, powoduje niezawodne 
skraplanie się pary  wodnej, tworząc mokre, ociekające wo
dą plamy od wnętrza domu.

Słupki łączące płyty otulające jądro  izolacyjne, wobec 
małego przekroju są dla przewodnictwa ciepła bez znacze
nia, o czem jjrzekonałem się naocznie, obserwując ściany te 
podczas najsilniejszych mrozów zeszłorocznej zimy.

W domu tym zastosowałem też po raz pierwszy cen
tralne ogrzewanie sufitowe gorącem powietrzem, według 
mojego patentu (Nr. 22105). Gorące powietrze .nagrzane 
w komorze umieszczonej w suterenach domu, krąży w prze
strzeni między podłogą a podsufitką, oddając ciepło dolnej 
płycie sufitowej. Tym sposobem cała powierzchnia wszyst
kich sufitów tego domu (z wyjątkiem spiżarni) stanowi 
grzejnik promieniujący zgóry łagodne i równomiernie roz- 
łozone ciepło na ca 'ą przestrzeń mieszkalną.

Dla uniknięcia nieporozumienia zaznaczam, że gorącego 
powietrza nie wpuszcza się zupełnie do pomieszczeń miesz
kalnych, tak  jak to czyniono dotychczas w ogrzewaniach po
wietrznych, gdyż czyste gorące powietrze ma zadanie ogrzać 
tylko sufit, który ciepło otrzymane od krążącego powie
trza  wypromieniowuje wdół na przestrzeń mieszkalną. Spa
liny kaloryfera, nagrzewającego to czyste powietrze w 
przestrzeni międzysufitowej, są oczywiście odprowadzane 
osobnym kominem ponad dach.

Arch. Jan N  'iroryla, Lwów.

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE
*

* *

Kwest ja  sprawiedliwości i solidno
ści stosunku umownego między pu-

blicznemi instytucjam i zleceniodaw- 
czemi a przedsiębiorstwami budowla- 
nemi nie przestaje być tematem na
szych niedyskrecji budowlanych.

Z dyskusji prowadzonych w tej

kwestji z poszczególnymi reprezen
tantam i instytucji zleceniodawczych 
mamy w większości wypadków w ra
żenie, iż uznają słuszność naszego sta 
nowiska, że umowy winny być w ca-

Ptyla żelbet, 
wewnętrzna

PfytO torfown 
izolacyjna

Pfyta żelbet

Klocki żelbet, 
łączące

Ściana termoptytowa
żelbetowa wypełniająca 
szkielet żelbetowy tub żelazny



lej pełni obustronnie respektowane, że 
treść ich nie może zawierać tylko zo- 
zobowiązań dla jednej strony z pozba
wieniem drugiej należnych jej praw 
i że przedsiębiorcy nie mogą być zda
ni na łaskę i widzimisię poszczegól
nego urzędnika, bądź instytucji, z 
któremi on się styka w trakcie wyko
nywania1 umowy.

Trudno nie przyznać zresztą słusz- 
noności naszemu stanowisku, boć 
przecież i prawodawca w kodeksie zo
bowiązań z dn. 27/X. 19!!.') r. w a rty 
kułach 49 —• 55 i 5G uznaje za nie
ważne umowy sprzeczne z dobremi 
obyczajami.

Analizując jednak decyzje zbioro
wości, w której współdziałają te jed 
nostki, deklarujące w rozmowach p ry
watnych słuszność zasady równości 
obustronnych praw  w umowach bu
dowlanych, musimy stwierdzić, żc ten
dencje nieomylności i nieodpowiedzial
ności zleceniodawcy i jego organów 
są w dalszym ciągu kontynuowane 
i od przedsiębiorcy wymaga się bez
apelacyjnej zgody na wszelkie zarzą
dzenia bez względu na ich konsek
wencje tak m aterjalne jak  i moralne.

Władza niczem nieskrępowana i za 
nic nie ponosząca odpowiedzialności, 
jaką tego rodzaju jednostronne w a
runki umowne w kładają w ręce fun
kcjonariuszy zleceniodawcy, musi nie
uchronnie prowadzić w większości wy
padków do nadużyć.

Funkcjonarjusz zleceniodawcy, wol
ny od odpowiedzialności wobec kon
trahenta, wszelkie skutki swej nied- 
bałości, niesumienności łub niefacho- 
wości, nie mówiąc już o złośliwości, 
z lekkiem sercem przerzuca na przed
siębiorcę, a jednocześnie nabiera prze
konania, że działanie wbrew dobrym

obyczajom, ogólnie moralnie potępia
ne i przez prawo zabronione, jemu ja 
ko funkcjonarjuszowi państwowemu 
lub komunalnemu jest dozwolone.

Jeżeli nie z innych względów, to 
choćby z tego powodu kierownicy po
lityki zleceniodawczej powinni dążyć 
do usunięcia tych przerostów mega
loman j i biurokratycznej.

W nadziei, że nasze słuszne postu
la ty  wreszcie znajdą uwzględnienie 
pozwalamy sobie przedstawić nowe 
fak ty  z dziedziny jednostronności 
umów.

*

Bardzo poważna instytucja publicz
na wydała drukiem swe nowe opraco
wane w arunki ogólne, które poleciła 
podwładnym organom stosować jako 
załączniki do zawieranych umów. W a
runki te zawierały naturaln ie przepi
sy co do sposobu i term inu załatw ia
nia ostatecznego odbioru i rozrachun
ku za wykonane roboty. Niższe orga
ny początkowo stosowały te  warunki 
bez zmiany, gdy jednak zorjentowa- 
ły się, iż określenie jakiegoś term inu, 
któryby ich obowiązywał, stanowi zbę
dne ich zdaniem, skrępowanie ich peł
nej swobody decyzji i daje cień jakie
goś praw a zapędzonej w kozi róg f ir 
mie budowlanej, natychm iast w staw i
ły do nowych umów passus, któi-y 
skreślił ważność tego przepisu w a
runków ogólnych. Jest to charaktery
styczny przykład jak  wygląda często 
w praktyce realizacja słusznych za
rządzeń władz wyższych.

*

O murzyńskiej etyce przy wykony
waniu umów budowlanych przez nie

których zleceniodawców pisaliśmy już 
kilkakrotnie. P rzy wzroście kosztów 
budowy zasłaniają się oni przed żąda
niem zwyżki cen warunkiem umowy 
stałości cen, gdy jednak zaznaczy się 
na rynku jakakolwiek tendencja zniż
kowa, natychm iast szukają pozorów 
do zmiany warunków umownych łub, 
nawet wykorzystując przewagę, zmu
szają przedsiębiorcę do rezygnacji z 
swych praw  zastrzeżonych w umowie.

Tego rodzaju wypadek przy udziale 
bardzo wysokiej osobistości urzędowej 
zaszedł w ostatnich czasach. Przed
siębiorca uzależniony w całości od da
nej instytucji został zmuszony w tra k 
cie wykonania umowy do ustępstwa 
prawie dwudziestu procent z cen 
przewidzianych w umowie. Działała 
tu  groźba wciągnięcia na czarną listę 
i w strzym ania wypłat, a zatem zu
pełnego zniszczenia m aterjalnego 
przedsiębiorcy. Jasne jest, iż przed
siębiorca postawiony wobec perspek
tywy kompletnej ruiny, musiał się na 
wszystko zgodzić.

* * 

Uprzytomniwszy sobie układ rze
czy, w którym, albo warunki umow
ne nie obowiązują, albo umowa prze
sta ła być umową, a sta ła  się jedno
stronnym dyktatem, musimy się zgo
dzić z jednym ze znanych publicystów, 
który twierdzi, iż może dlatego tak 
wielu ludzi g ra  te raz  w brydża, gdyż 
poprostu złaknieni są jakiegoś p ra 
wa, jakiejś powszechnie obowiązują
cej umowy. Nie znajdując jej w ży
ciu, szukają je j w grze.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
STATYSTYKA ZATWIERDZONYCH BUDÓW W W AR

SZAW IE ZA ROK 1935.

Po roku ogłaszania na łamach Przeglądu Budowla
nego spisów zatwierdzonych budów w W arszawie podaje
my próbę przybliżonej statystyki opartej na tych wyka
zach.

Wyniki cyfrowe tej Statystyki ujęliśm y w niżej umiesz
czonej tablicy.

Zdajemy sobie sprawę, iż cyfry te j statystyki mogą 
być uważane jedynie za ogólną charakterystykę rozpatry
wanego zagadnienia, a to z następujących powodów.

Otrzymane wykazy musieliśmy uzupełnić danymi czer
panymi bezpośrednio od budujących. Z tego powodu w wie
lu wypadkach nie mogliśmy otrzymać tych bliższych in- 
formacyj, a w innych mogły się wkraść błędy.

W niektórych wypadkach jako projekty zatwierdzone 
figurow ały w tych spisach projekty zamienne,, o czem nie 
byliśmy zawsze informowani.

Nakoniec trzeba również uwzględnić, iż nie wszystkie 
projekty zatwierdzane są natychm iast realizowane, a są 
wypadki, że budowy projektowane byw ają z rozmaitych 
powodów' wogóle zaniechane.

Co do kubatury  objektów, to w wielu wypadkach nie 
rozporządzaliśmy potrzebnymi cyfram i i dlatego dla ogól
nej oceny liczbowej posługiwaliśmy się pewnemi średniemi 
wielkościami dla poszczególnych kategorji objektów.

Z temi zastrzeżeniami publikujemy statystykę, uważa
jąc, iż mimo to powinna ona spełnić swe zadanie jako 
crrjentacja w charakterze i wielkości budownictwa miesz
kaniowego w W arszawie w roku ubiegłym. —
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1.1. do 18.1. 8 i i 3 3 _
ilość

3

kubatura

26.700 _

24.1. do 14.11. 18 7 2 7 2 1 20.000 4

14.11. do 14.111. 26 5 7 4 1 — — 2

21.111 do 28.111. 8 6 7 5 3 — — 6

4.IV. do 25.IV. 18 32 12 13 5 3 41.600 3

2.V. do 29. V. 26 32 5 7 7 OO 60.000 14

6.VI. do 27.VI. 21 32 14 13 8 1 5.000 13

4.VI1. do 25.VII. 22 22 10 11 3 2 14.900 6

1.VHI do 27.111 35 45 9 12 7 10 97.000 9

27.VIII.do26.1X. 23 31 12 15 10 — — 6

27.IX do 31.X. 24 38 25 14 12 16 202.000 5

1.XI. do 28.XI. 18 21 9 8 5 2 24.500 4

Razem—ilość 247 282 115 112 63 41 _ 72

Kubatura
w tys m 3 198 410 345 448 315 491.000 75

Ogółem ilość budynków zatw . —  9o2.
kubatura w tys. to3. — 2.2X2.

PRZEMYSŁ BUDOWLANY W SPRAWOZDANIACH 
INSPEKCJI PRACY ZA ROK 1934 I FUNDUSZU 
BEZROBOCIA ZA ROK 1934 I I. KWARTAŁ 1935.

Ogłoszone ostatnio sprawozdania Inspekcji Pracy 
i Funduszu Bezrobocia zawierają szereg m aterjałów  cy
frowych, dotyczących przemysłu budowlanego, a interesu
jących z punktu widzenia oceny sytuacji w budownictwie. 
Poniżej zatem zreferujem y niektóre dane z tych sprawo
zdań.

Nieszczęśliwe wypadki w budownictwie.

W roku 1935 inspekcja pracy przystąpiła do badania 
częstotliwości nieszczęśliwych wypadków w zakładach p ra
cy w latach 1929 — 1933. W budownictwie zbadano 26 
firm  zatrudniających ponad 99 robotników. Niestety wy
niki cyfrowe ogłoszono tylko dla jednej z tych firm , któ-. 
ra  wykazała następujący spadek współczynnika częstotli
wości wypadków: rok 1929 — 273, 1930 — 463, 1931 __
602, 1932 — 409, 1933 — 212.

Ogólna ilość nieszczęśliwych wypadków przy prac.; w 
przemyśle budowlanym w roku 1934 wyniosła 3695 w tem: 
śmiertelnych 50 i wywołujących u tra tę  zdolności do p ra 
cy ponad cztery tygodnie 549. Zwraca uwagę, iż, pod 
względem ilości tych dwu kategorji cięższych wypadków, 
budownictwo zajmuje pierwsze miejsce w przemyśle na
wet przed górnictwem, hutnictwem i przemysłem m ineral
nym. Dowodzi to potrzeby energicznego działania w kie
runku zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Zatargi i umowy zbiorowe.

Rok 1934 cechuje zwiększenie ilości zatargów zbioro
wych w stosunku do roku 1933, co, jak wiadomo, idzie za

wsze w parze z wzrostem zatrudnienia. Oto kilka cyfr, 
charakteryzujących kwestję nasilenia zatargów zbiorowych 
w budownictwie:

1933 1934

zakłady obj. zat. zbiór. 725 1261
robotnicy uczestn. w zat. zbiór. 19579 35041
strajk i 61 75
liczba strać, robotnikodni 113991 301198

Umów zbiorowych w budownictwie w roku 1934 za
warto 71, obejmując niemi około 17000 robotników (ana
logiczne cyfry dla roku 1933 — 44 umów i 8000 robotni
ków). Zwraca uwagę, iż również ilość umów zbiorowych 
jak i ilość robotników niemi objętych jest najwyższą wśród 
wszystkich innych gałęzi przemysłów. Dowodzi t.o w spo
sób uderzający odrębności stanowiska budownictwa jak 
przedewszystkiem specyficznego charakteru sprawy robot
niczej w tym  przemyśle.

Zatrudnienie i bezrobocie w budownictwie.

Iilość robotników zatrudnionych w przemyśle budow
lanym wynosiła według danych Funduszu Bezrobocia w za
rejestrowanych zakładach pracy przeciętnie miesięcznie w 
roku 1933 — 45.026, w roku 1934 .— 55,575, a zatem 
wzrost zatrudnienia wynosił 22%. Charakterystycznem 
jest, iż wbrew wszelkiemu naturalnem u związkowi k w a
runkami atmosferycznymi najwyższą ilość robotników bu
dowlanych w ciągu roku zanotowano w listopadzie (80.131) 
prawie trzykrotnie wyższą od średniej z kwietnia (29.843).

Jako miarę bezrobocia można uważać ilość bezrobot
nych robotników budowlanych pobierających zasiłki u s ta 
wowe. Pam iętać naturalnie trzeba, iż wobec ograniczeń 
ustawowych ilość ta  nie odpowiada rzeczywistej ilości bez
robotnych w danym dziale, ale z wszelkiem prawdopodo
bieństwem można tę cyfrę uważa za pozostającą w pew
nej stałej proporcji do ogólnej cyfry bezrobocia budowla
nego.

Otóż ilość bezrobotnych robotników budowlanych po
bierających zasiłki wynosiła w roku 1933 przeciętnie 4222, 
a w roku 1934 przeciętnie 3304. Spadek bezrobocia pro
centowo ściśle odpowiada wzrostowi zatrudnienia.

BILANS ZA ROK 1935 BUDOWNICTWA NA TERENIE 
LUBLINA.

Ruch budowlany na terenie Lublina w sezonie budo
wlanym 1935 był niezwykle ożywiony. Od czasów wojny 
europejskiej, żaden z sezonów nie wykazał takiego natę
żenie budowlanego jak  właśnie rok 1935.

Złożyło się na to szereg okoliczności, jakie powstały 
w dobie obecnego kryzysu gospodarczego (obawa dewału- 
cji, niepewność innych form  lokaty kapitału, dążność do 
własnego dachu, taniość kosztów budowy i t. p.)

Zaiteresowani wzmożonym ruchem budowlanym zaczer
pnęliśmy bliższych inform acji u źródła, a mianowicie w 
Wydziale Budownictwa Zarządu m. Lublina, gdzie uprzej
my nasz inform ator p. inż. K. Barszczewski podał nam bliż
sze dane charakterystyczne dla minionego sezonu budowla
nego. ! '

I  tak  w okresie budowlanym 1935 wydano 233 pozwo
leń na budowę objektów w olbrzymiej większości mieszkal
nych.



Z powyższej liczby do końca sezonu wybudowano 2 
gmachy użyteczności publicznej. Budownictwo blokowe 
mieszkaniowe reprezentowane jest liczbą 35 domów jedno, 
dwu i wielopiętrowych. Domków małych wolnostojących 
i innych przybyło 104.

Z powyższych liczb widzimy, że wspomniany wyżej 
ruch społeczeństwa, starającego się o swój własny dach nad 
giową, dominuje.

Je st to  objaw z wielu względów dodatni, ma jednak 
jedną stronę ujemną. Ta czarna strona to partactw o bu
dowlane, brak logiki w rozplanowaniu, brak elem entarne
go smaku estetycznego.

Największe nasi’enie budowlane wykazały dzielnice: 
Rury Jezuickie, Dziesiąta, Koźminek, M ajdan Tatarski.

Jeżeli przyjrzym y się właścicielom nowopowstałych 
budowli to na pytanie, kto buduje, w pierwszym szeregu 
postawimy robotników, dalej rzemieślników, kolejarzy, u-
rzędników, wojskowych, osoby prawne.

Koszt lm .3 w sezonie wynosił średnio od 20 do 23 
zł. Z nowopowstałych budowli 80% wybudowano sposobem 
gospodarczym, zaś pozostałe 20'/< oddano do wykonania 
przedsiębiorcom.

Budynków mieszkalnych w przerachowaniu na m tr.3 
wybudowano 80000 m,3 Z tej liczby 1000 mJ przeznaczono na 
celc przemysłowe, 4000 m* na cele różne^ zaś pozostałe 75.000 
m 3 na cele mieszkaniowe Przybyło mieszkań 300 o 800 
izbach mieszkalnych i koszcie budowy około 1 800.000 zł.

Pan inż. K. Barszczewski specjalnie podkreśla, że zgła
szane do zatwierdzenie plany budynków w olbrzymiej więk
szości grzeszą brakiem logiki w rozplanowaniu poszczegól
nych ubikacji. Projektowane domy pozbawione są w entyla
cji, urządzeń higienicznych. Szwankuje również bezpieczeń
stwo ogniowe.

Właściciele działek rozdrabniają je do tego stopnia, że 
czynią je  niezabudowalnemi. Wielu budujących próbuje o- 
minąć przymus zezwolenia na budowę i zatwierdzenia p la
nów przez Zarząd Miejski,

Trzeba było dopiero energicznie i namacalnie zabrać 
się do te j kategorji budujących, aby kres temu położyć.

Energja, z jaką Wydział Budownictwa łącznie z Radą 
Budowlaną zabrał się do wyplenienia tych wykroczeń, daje 
rękojmię, że tego rodzaju wypadki będą się stopniowo 
zmniejszały, aby wreszcie całkowicie zaniknąć.

Wielką pomocą w zwalczaniu tandety  budowlanej, 
szpetoty architektonicznej i t. p. rzeczy, zeszpecąjących ka
rykaturam i budowlanemi nietylko Lublin, ale i szerokie po
łacie k ra ju  naszego, będzie uchwalenie przez czynniki mia
rodajne dodatkowych przepisów do U stawy Budowlanej,

nadkładających cugle na rozpasaną brzydotę i absurdalne 
twory budowlane powstające na ziemiach naszych.

Inż. S. Lukasiewicz.

ZMIANY W OPŁATACH BUDOWLANYCH W ŁODZI

Zgodnie z wnioskiem wydziału technicznego, tymczaso
wy prezydent m. Łodzi, inż. Głazek, postanowił taryfę opłat 
pobieranych przez Zarząd Miejski w Łodzi, za czynności 
Inspekcji Budowlanej, Pomiarów i Regulacji, zatwierdzo
ną uchwałą rady miejskiej m. Łodzi z dnia 6 lipca 1933 r. 
uzupełnić przez dodanie nowego p arag ra fu  w brzmieniu na
stępującym :

„Wprowadzić z dniem 1 m arca 1936 roku następujące 
ulgi do opłat za rozpatrzenie projektu (planu) budowy 
i udzielenie pozwolenia na budowę domów jednomieszka- 
niowych o maksymalnej zabudowanej powierzchni 110 mtr. 
kw., lub domów wielomieszkaniowych, zawierających tylko 
mieszkania o powierzchni nie większej niż 45 m tr. kw.” :

1) Przy domach jednomieszkaniowych:

a) o powierzchni zabudowania do 35 n r  — 50% 
opłat norm alnych;

b) do 50 n r  60% opłat norm.
c) do 75 n f  70% „ „
d) do 110 n r  75% „

2) P rzy domach wielomieszkaniowych, zawierających 
tylko mieszkania o powierzchni nie większej niż 45 mtr. 
kw. — 75% opłat normalnych.

Budynki zaprojektowane w /g  typów przyjętych przez 
M inisterstwo Spraw  Wewnętrznych wolne są od opłat zn 
udzielanie zezwolenia na budowę.

TARGI GDYŃSKIE.

Organizowane w roku bieżącym na terenach powysta- 
wowych Targi Gdyńskie, są rozwojowo dalszym ciągiem 
dwóch poprzednich w ystaw: W ystawy Rzemieślniczej w ro
ku 1934. Obecnie K om isarjat Rządu jak  i Izba Przemysło
wo Handlowo wchodzą do Towarzystwa W ystaw i Targów 
jako udziałowcy, delegując do Rady Nadzorczej i Zarzą
du Towarzystwa swych przedstawicieli.

T arg i Gdyńskie organizowane w tym  roku pod ogól- 
nem hasłem „Budujmy W ielką Gdynię“ odbędą się od 28 
czerwca do 12 lipca b. r. dając w pierwszym rzędzie prze
gląd sytuacji budowlanej w Gdyni, i związanych z tem mo
żliwości ;im i zarówno dla przemysłu i rzemiosła budowlane- 

jak  i rynku kapitałowego w Polsce.

W Y N IK I PRZETARG Ó W .

są ogłaszane stale w Biuletynie Przetargowym . Z braku miejsca nie mogą być za
mieszczone w Przeglądzie Budowlanym.

NOW A T A R Y FA  KO LEJOW A.

dla m aterjałów  budowlanych została szczegółowo omówiona w Biuletynie P rzetar
gowym Nr. 10 i 11,



CENY MATERJAŁÓW BUDOW LANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

XII. 1935 I. 1936 1. 1936 II. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 49.1 46.6 Koszty budowy 58.1 58.1
Ceny drewna obrobionego 39,7 40.2 Koszty utrzymania 60.3 59.7
Ceiny żelaza 70.9 70.9
Ceny mat. bud. 50.4 49.1

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za p ły tk i kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie łub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m3 — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 zł., I / I I  ga
tunek o 6% tan iej, I I  gatunek o 11% tan iej, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., w  II  gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

holkele wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

w ana żółta — 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorr,eoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i sześciokąty naklejane n a  papier —- 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na rrr, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce (przedst, w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zwycz. budowlana nieprzebierana 38 — 69, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 41 — 72, li
cówka I  kl. 50 — 81, cegła kanalie. I  kl. (wytrz. do 230 
kg/cm", nasiąkł. 8,2%) 51 — 83, I I  kl. 43 —  75, cegła stro
powa Foerstera 25 x 15 x 10 — 65 — 91, dachówka kar
piówka 1 kl. 70 — 80, I I  kl. 60 — 70. .

Dekarskie materjały. (patrz zesz. 2/36) 
Drzewo.

N a rynku drzewnym przeważa tendencja mocniejsza, 

l’iece i przybory piecowe.
Ceny za kafle  według notowań firm y Jan  Krauze po

zostają bez zmiany (por. zesz. 1/36).
Fabryka P iotr Ławacz i Synowie notuje:
za komplet piecowy:
I w arjan t (1 p a ra  drzwiczek piec. herm. wg. P. 

N/B-540 — 10.70, 1 ruszt 5 kg — 1.50, 1 ru ra  lana śr. 15 
cm — 1.60, 2 kg. drutu — 1.10) razem 14.90 zł.

II warjanit (1 p a ra  drzwiczek piec. herm. — 9.10, 1 
ruszt 4 kg _  1.20, 1 ru ra  blaszana śr. 15 cm — 0.80, 2 
kg. drutu — 1.10) — razem 12.20 zł.

Stolarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X  0.85 wzgl. 0.75 wzgl.
0.65 grubości 3% cm. — zł. 16 za 1 nr.

b) drzwi płytowe „Starachowice" o wym. normalnych
2.00 'X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 L— zł. 21 za 1 nr.

c) wymiary anormalne 10% drożej.

Szkło.
Cennik Belgijskiej Spółki Akc. Poł. Pol. Hut. Szkl. na 

szkło normalne sortowane na prawidłowe gatunki obniżony 
został o 25%, czyli cena szkła zwykłego 2 mm. w pasach 
długich III. gat. wynosi obecnie zł. 2.40. W dalszym cią
gu utrzym uje się n a  rynku szkło konkurencyjne, niesorto- 
wane po cenach niższych.

Tendencja jest słaba spowodu słabego sezonu zimowe
go. Zapotrzeboganie minimalne.

Wiążące materjały i zaprawy.
Cena cementu, k tóra na okres zimowy ustaliła się 

przejściowo na poziomie niższym, w ahając się od zł. 3.05 
do 3.30 za 100 kg. w workach papierowych parytet Łazy, 
miała w miesącu m arcu tendeencję nieco mocniejszą.

Ceny wapna są obecnie mocniejsze w skutek wzmożo
nego wiosennego zapotrzebowania.

Kądziel ni a podniosła cenę od 1 m arca za 100 kg. prze
ciętni o 10 — 20 gr., W apnorud notuje w dalszym ciągu 
2.10 zł. za 100 kg. loco wapiennik.

żelazo i metale.
Ceny żelaza i metali pozostaja bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową jest obecnie zwyżkowa- 
F irm a Romanus notuje:
gwoździe handlowe cena zasadnicza za skrzynię 16 kg. 

nettto 4.90 plus 32 gr. za opakowanie plu.; dopłaty za wy
m iar i gatunek mniej 3% skonta za gotówkę,

druty żelazne blankowe i ocynkowane cena zasadn. za 
100 kg. 37 zł. plus dopłaty mniej 3% skonta za gotówkę.

Ceny powyższe loco skład dostawcy, tendencja średnia, 
zwyżki nie należy oczekiwać.

GDYNIA (p. zesz. 4/1935).
KATOWICE, (patrz zesz. 7).
ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 —• 65,
żwir (pospółka za 1 m3 — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do murowania lm “ — 3 do 3.50, 
deski 3 /4" — 38 — 43, 1" — 45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3" —‘ 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, !kan- 
tówka rznięta — 58 — 63.

WARSZAWA.
Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notują loco 

budowa w W arszawie:
cegła ręcznal i maszynowa — 60 do 61,cegła dziu

rawka  — 58 — 59; trocinówka  — 70 do 72; cegła Klein’a
— 85.

Notowania Zakł, ceram. Pustelnik bez zmian.
F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny:

żw ir wiślany loco brzeg W isły — 18 — 20 zł. za 1 m". 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna •— 11.00 zl. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 9.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 2.50 za mJ 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska — 3.00 zł. 

za 1 tonnę loco wagon Warsz.-Główna — 5.00 zł.



USTAW ODAW STW O I O R ZE C ZN IC TW O

Teksty umów zbiorowych:

1) na układanie płytek terrakotowych i glazury w W arszawie podano w „Biule
tynie. Przetargowym " Nr. 7. —•

2) dla parkieciarzy i zdunów w Gdyni podano w „Biuletynie Przetargowym " 
Nr. 8. —

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE, A PODATEK 
PRZEMYSŁOWY I ŚWIADECTWA PRZEMYSŁOWE.

Dla wyświetlenia pewnych ogólnych wątpliwości co 
do nowych warunków stworzonych przez wejście w życie 
dekretu o zmianie niektórych przepisów w ustaw ie o po
datku przemysłowym od obrotu wyjaśniam y, że dekret 
zniósł definitywnie ulgę podatkową od obrotów osiągnię
tych przy budowie domów mieszkalnych (dotychczasowa 
przedstawia 1% | dodatki) i obecnie niezależnie od ro
dzaju robót przedsiębiorstwa budowlane prowadzące p ra 
widłowe książki handlowe i wykupujące świadectwa prze
mysłowe od I do V kategorji płacą od LI. 1936 1,9 '/ od 
obrotu (bez żadnych dodatków' i opłat stemplowych od 
kwitów, rachunków i umów); wykupujące zaś świadectwo 
od VI do VIII kategorji analogicznie płacą — 1,5rA .

ULGI PRZY NABYWANIU ŚWIADECTW PRZEMYSŁO
WYCH W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ZWALCZANIA 

BEZROBOCIA.
Na podstawie okólnika Min. Skarbu z dn. 28 lutego 

1936 r. L. D. V. 37101/4/36 w związku z akcją zwalczania 
bezrobocia Ministerstwo Skarbu zezwala (bez obowiązku 
składania indywidualnych podań):

1. na podstawie świadectwa przemysłowego kategorji
II zatrudniać od dnia 20 lutego 1936 r. do dnia 31 grudnia 
1936 roku najwyżej 1250 robotników,

2. na podstawie świadectwa przemysłowego kategorji
III zatrudniać 625 robotników,

3. na podstawie świadectwa przemysłowego kategorji
IV zatrudniać 250 robotników.

Ulgi te m ają charakter ogólny, obowiązują więc i w 
stosunku do przedsiębiorstw budowlanych.

OBNIŻENIE SKŁADKI W UBEZPIECZENIU 
WYPADKOWEM.

Zapowiedziane dekretem z dnia 14. I. 1936 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 3 poz. 24) obniżenie składki na ubezpieczenie od 
wypadków zostało dokonane rozporządzeniem z dnia 24 
stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 15 poz. 142).

Obniżenie to polega na zmniejszeniu jednostki ta ry fo 
wej, służącej do obliczania składki z 0.06 na 0.055.

Poza składką ustaloną w ten sposób w % %  zarobku 
obowiązuje nadal stały dodatek w wysokości 0,3% zarobku 
(w rolnictwie 0,2%).

A zatem dla budownictwa zam iast dotychczasowej 
średniej stawki w ubezpieczeniu wypadkowem 2.4 +  0.3 =  
=  2.7%, o b o w i ą z u j e  o b e c n i e  s t a w k a  
2.2 +  0.3 =  2.5%.

Rozporządzenie o obniżeniu składki w ubezpieczeniu 
wypadkowem obowiązuje od 1 lutego 1936 r. do 31 grud
nia 1937 r.

Obniżenie składki winno być więc stosowane już do 
składki należnej za m. luty r. b.; która jest opłacana za 5 
tygodni (łącznie z ostatnim  tygodniem stycznia r. b.).

W EJŚCIE W ŻYCIE POSTANOWIEŃ O OBNIŻCE 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 

ROBOTNIKÓW.

Obniżka składek w ubezp. emeryt, robotników, o któ
rej donieśliśmy w zeszycie 1/36, (str. 23) Przeglądu Bu
dowlanego, weszła w życie dnia 1 lutego.

Jak  wiadomo składki wpłaca się do ubezpieczalni raz 
na miesiąc, a każdy obejmuje tyle tygodni, ile sobót przy
pada n a  dany miesiąc. W edług tego rachunku luty b. r. 
obejmuje pięć tygodni z czego 6 dni należy kalendarzowo 
do stycznia. Z tych względów obniżoną składkę na ubezpie
czenie em erytalne robotników i nowy podział te j składki 
między pracodawcę i pracownika należy zastosować rów
nież do ostatniego tygodnia stycznia w całości (od 26 sty
cznia do 1 lutego b. r.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA POD-
PRZEDSIĘBIORCĘ WOBEC PRACOWNIKÓW.

Przypominamy, że zgodnie z praktyką sądów pjacy 
oraz przepisem art. 8 Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 
16 m arca 1928 r. o umowie o pracę robotników7 przedsię
biorca odpowiada solidarnie z podprzedsiębiorcą wobec p ra
cownika za zobowiązania wynikające z umowy o pracę.

W yjątek stanowi fak t, gdy podprzedsiębiorcą jest firm ą 
rejestrow aną (nie tylko zaś posiada świadectwo przemys
łowe). Ponieważ zgodnie z przepisem Rozp. M inistra Prze
mysłu i Handlu z dn. 2 lipca 1934 r. wydanego na podsta
wie art. 4 § 2 Kodeksu Handlowego obowiązek rejestracji 
sądowej obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa począwszy 
od V kategorji świadectw przemysłowych, przy oddawania 
robót podprzedsiębiorcom należy zwracać uwagę na to czy 
posiadają wypisy z rejestru  handlowego.

Sam fak t posiadania wykupionego przez podprzedsiębior- 
cę świadectwa przemysłowego nie zwalnia przedsiębiorcę 
od solidarnej odpowiedzialności.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ROZBUDOWIE MIAST.

Dekretem Prez. z dnia 14 stycznia 1936 zostały zno
welizowane przepisy o rozbudowie miast.

Dekret zniósł cały szereg przepisów uregulowanych 
w innych ustawach (o programach rozbudowy, o wywła
szczeniu).

Scalone zostały wszystkie fundusze w Państwowym 
Funduszu Budowlanym.

Dekret zmienia również normy kredytowania budowli, 
obniżając granicę z 90% do 75% kosztów budowy bez w ar
tości placu. Dotychczasowa praktyka wykazała bowiem, iż 
istniejące normy były za wysokie i w konsekwencji pro
wadziły do przekredytowania pożyczkobiorców, utrudniając 
późniejszą konwersję kredytów budowlanych na kredyt



długoterminowy emisyjny. Jedynie dla budowy domów 10- 
botniczych przewiduje się możność podwyższenia tych 
norm.

Świadczenia Państwowego Funduszu Budowlanego zo
stały znacznie uelastycznione — zgodnie z uchwałą Komi
te tu  Ekonomicznego Ministrów z dnia 5 grudnia 1935 r.
— a to przez wprowadzenie upoważnienia dla M inistra 
Skarbu do corocznego ustalania w każdoczesnym progra
mie akcji kredytowo-budowlanej rodzaju i wysokości tych 
świadczeń.

ZMIANY W USTAW IE O OPŁATACH 
STEMPLOWYCH.

Wśród szeregu dekretów, ogłoszonych w Dzienniku 
Ustaw R. P. Nr. 3 z dnia 15 stycznia b. r., jednym z głę
biej sięgających jest dekret Prezydenta Rzplitej z dnia 14 
stycznia 1936 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, 
dotyczących opłat stemplowych.

Pragniem y wskazać na dość znaczne zmiany w zakre
sie obowiązku uiszczenia opłat stemplowych, przedewszyst
kiem zaś wymienić najważniejsze przypadki, gdy według 
dotychczasowych przepisów obowiązek tak i istniał, obecnie 
zaś — według noweli z dnia 14 stycznia 1936 r. — nie 
istnieje.

A więc przedewszystkiem został u c h y l o n y  
a r t .  6 7  p. 1),  p r z e w i d u j ą c y  o p ł a t ę  
w w y s o k o ś c i  0,2% o d  p i s m ,  s t w i e r 
d z a j ą c y c h  u m o w ę  o sprzedaż rzeczy rucho
mych (z wyjątkiem  lasu na w yrąb), k tórą bądź sprzedaw
ca, bądź kupujący zawiera w zakresie swego przedsiębior
stwa, podlegającego, podatkowi przemysłowemu lub u sta 
wowo od tego podatku zwolnionego.

Następnie została u c h y l o n a  c a ł a  c z ę ś ć  
B rozdziału dwunastego, obejmująca art. 72, 73 i 74
o o p ł a t a c h  s t e m p l o w y c h  o r a c h u n 
k a c h  i i n n y c h  p i s m a c h ,  stwierdzających 
wykonanie umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy rucho
mych. Dotychczas wszystkie tego rodzaju pism a podlega
ły opłacie stemplowej w wysokości 0,2% od sumy należno
ści, bądź 1% od tej sumy — zależnie od tego, czy rachu
nek lub pismo dotyczyło sprzedaży lub nabycia przez przed- 
s:ębiorcę w zakresie jego przedsiębiorstwa, czy też przez

inne osoby. W yjątki, z których najbardziej znany dotyczył 
zwolnienia od opłaty pism, stwierdzających należność nie 
przewyższającą 20 zł., były wyliczone w arit. 73.

W skutek uchylenia tych przepisów rachunki i inne pi
sma, stwierdzające wykonanie umowy sprzedaży rzeczy ru 
chomych, wolne są od opłaty stemplowej.

Należy nadmienić, żc art. 88, ustalający opłatę stem
plową od pism, stwierdzających umowę dzierżawy lub n a j
mu rzeczy, przedłużenie takiej umowy albo przelew praw 
dzierżawcy lub najemcy, w wysokości 1% od wartości zo
bowiązań dzierżawcy lub najemcy, względnie cesjonarju- 
sza —  nie został zmieniony.

Brzmienie a rt. 90 zostało dostosowane do wyżej omó
wionych zmian i utrzym uje dotychczasową stawkę 1% opła
ty  stemplowej od pism, stwierdzających umowę o świadcze
nie usług.

Przy nowelizacji art. 91, zwalniającego przedewszyst
kiem od opłaty pisma, stwierdzające umowę między służ- 
bodawcą a pracownikiem, dodano wyjaśnienie (art. 91 ust.
2), iż przez taką umowę rozumie się „umowę, na mocy 
której pracownik podlega w czasie wykonywania umowy 
stałemu nadzorowi i kierownicitwu służbodawcy”.

W dalszym ciągu wobec skreślenia a rt. 119 w o l 
n e  s ą  o d  o p ł a t y  s t e m p l o w e j  w y c i ą 
g i  z r a c h u n k u  bieżącego (konto korentowego) 
wydane przez przedsiębiorstwo trudniące się czynnościami 
bankowemi oraz takież wyciągi, wydane przez przemysłow
ca lub kupca innemu przemysłowcowi lub kupcowi. Do
tychczas wyciągi podlegały opłacie w wysokości 20 gr. od 
arkusza.

Wreszcie dekret skreślił rozdział dwudziesty ósmy 
(art. 136, 137, 138), zaw ierający .przepisy o opłatach stem
plowych od pokwitowań. Z n i e s i o n y  z o s t a ł  
z a t e m  k ł o p o t l i w y  o b o w i ą z e k  k a 
s o w a n i a  z n a c z k ó w  s t e m p l o w y c h  
n a  25 g r .  n a  k a ż d e m  p o k w i t o w a n i u  
z odbioru pieniędzy lub papierów wartościowych. Pokwito
wania takie są obecnie wolne od opłaty stemplowej.

Jak  widać z omówionych zmian w ustawie o opłatach 
stemplowych, nowelizacja idzie po linji uproszczenia i ułat
wienia obrotu przez wyeliminowanie znacznej ilości pism 
od obowiązku uiszczania opłat.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Spis wydawnictw

z zakresu budownictwa za  la ta  1930 — 1935 podamy w następnym  zeszycie.

Inż. J. Mokrzycki. —  K atalog gotowych projektów ustę
pów, dołów gnilnych, gnojowni, śmietników, oczy
szczalni (dla osiedli nieskanalizowanych). — W arsza
wa 1936 — nakł. Samorządu Insty tu tu  Wydawnicze
go — cena 20 zł. >

Wydawnictwo obejmuje 53 gotowych projektów urzą
dzeń wymienionych w ty tu le  w ten  sposób opracowanych, 
iż mogą być bez potrzeby przerabiania i przerysowania 
służyć bezpośrednio jako projekty do zatwierdzenia i wy
konania.

A utor na zasadzie swej praktyki, przy poparciu Władz 
i Instytucji i po przestudjowaniu odpowiedniej literatury, 
opracował te  projekty w sposób racjonalny i praktyczny. 
Dzięki temu praca ta  ma wszelkie cechy rzeczywistej po
mocy przy projektowaniu urządzeń sanitarnych objek
tów nieskanalizowanych. Jak  bardzo tego rodzaju pra
ca była potrzebna, to  najwięcej odczuwają ci, którzy przy 
praktycznem  rozwiązywaniu tego rodzaju zagadnień mieli 
trudności w zdobyciu potrzebnych wzorów i wskazówek.

Dalszem ułatwieniem, które au to r wprowadził, jest



możność nabycia dowodnej ilości odbitek wybranego projek
tu, wykonanego w skali i wymaganym formacie łącznie ze 
szczegółową specyfikacją materjałów.

Instytut Spraw Społecznych — Kalendarz Bezpieczeństwa 
i higjeny pracy na rok 1936.

Wzorem la t ubiegłych wydawnictwo to zawiera szereg 
praktycznych wskazówek z dziedziny zapobiegania wy
padkom przy pracy i chorobom zowodowym i w raz z po- 
przedniemi „kalendarzami" tworzy pewnego rodzaju m ałą 
encyklopedję podręczną w tym  zakresie.

Nowym działem, który został wprowadzony je st dział 
p. t. „K ultura środowiska pracy" (str. 17).

Obok wskazówek praktycznych kalendarz zawiera da
ne, dotyczące społecznego i gospodarczego znaczenia bez
pieczeństwa i hygjeny pracy oraz przedstaw ia aktualny 
stan rozwoju tych zagadnień w Polsce.

Budownictwo, w którem  działalność w kieiunku zwięk
szenia bezpieczeństwa pracy ma jeszcze wielki etap p ra 
cy do zdziałania, powinno specjalnie zainteresować się tem 
wydawnictwem. Szczególnie należy zwrócić uwagę na spra
wy porządku na terenie pracy, na zagadnienie rusztowań, 
transportu  i racjonalnej pierwszej pomocy.

BADANIA NAD PRZEPUSZCZALNOŚCIĄ I ODPOR
NOŚCIĄ NA KWASY RUR BETONOWYCH.

Insty tu t Inżynierów Cywilnych w D anji dokonał 
w ostatnich czasach szeregu prób nad przepuszczalnością
i odpornością na działanie kawsów ru r  betonowych.— Pró
by te  m ają duże znaczenie praktyczne, w arto więc za
poznać się z ich wynikami. —

Według opinji Insty tu tu  najzupełniej możliwe jest 
wykonać takie ru ry  betonowe, któreby nie podlegały dzia
łaniom destrukcyjnym  kwasów, znajdujących się w grun
cie i ściekach. —

Badaniom poddane były ru ry  z betonu przeważnie
o sk’adzie 1 : 2 z cementu portlendskiego przy zawartości 
wody 8 do 10%. — Przez ru ry  te  w przeciągu 3% la t s ta 

le przepływała kwaśna woda i po dokonaniu pomiarów oka
zało się, że wewnętrzna powierzchnia ru r  została wyżar- 
ta  na głębokość tylko 0,7 mm. Badania wykazały,, że ru 
ry  o składzie betonu 1 : 1% nie są lepsze, niż o składzie 
1 : 2 .  — Powlekania powierzchni ru ry  cienką w arstw ą 
smoły na gorąco albo na zimno nie jest skutecznem, gdyż 
w arstw a ta  szybko niszczeje pod działaniem kwasów.—N a
tom iast ru ry  o składzie betonu 1 : 5 zanurzone w gorącej 
smole lub asfalcie w ykazują odporność na kwasy taką sa
mą, jak  ru ry  o składzie betonu 1 : 2 bez powłoki. — Po
nieważ jednak w w arstw ie ciężkiej smoły i asfa ltu  z cza
sem tworzą się pęchżyki, lepiej je s t stosować do wyrobu 
ru r  bogatszy w cement beton i unikać niedającego1 gwa
rancji powlekania betonu smołą lub asfaltem . —

Zanurzanie ru r  w szkle wodnem zwiększa nieprzepus^- 
czalność betonu, nie zwiększając jednak odporności na dzia
łanie kwasów. — Dodanie mydła do wody przy mieszaniu 
betonu powiększa nieprzepuszczalność i nieznacznie zwięk
sza odporność na kwasy, zmniejsza jednak wytrzymałość 
betonu prawie o 33%. —

Dowiedzione zostało również, że zmiany tem peratury  
zwiększają nieprzepuszczalność betonu głównie przez to, że 
powodują tworzenie się lub pękanie pęcherzyków gazu 
w wodzie. — Nieprzepuszczalność ru r  zwiększała się na po
czątku prób prawdopodobnie przez to, że następowało usu
wanie powietrza z pór betonu. —  Robione były próby 
z w arstw ą piasku i stwierdzono że przez piasek, z które
go usunięto powietrze, woda przechodziła zupełnie równo
miernie, gdy przez piasek wypełniony powietrzem przepływ 
wody w ahał się w zależności od czasu i ciśnienia. —

Robione były również próby z przepuszczalnością ru r  
betonowych pod działaniem wody zaw ierającej większą łub 
mniejszą ilość stałych cząstek lecz nie posiadającej kwa
sów. — W cylindrze nieprzepuszczalnym umieszczono ru 
ry  betonowe bardzo porowate o składzie 1: 10 i do cy
lindra wprowadzano wodę, k tóra filtrow ała przez ścianki 
ru ry  betonowej. —  Stwierdzono, że gdy woda przechodzi
ła w jednym kierunku, nieprzepuszczalność ru r  stale 
zwiększała się, gdy jednak kierunek przepływu wody zmie
niano, nieprzepuszczalność zaczynała zmniejszać się, aż do
sięgała pierwotnego stopnia przepuszczalności, poczem znów 
zaczynała się zwiększać. —

J. Ch.

Engineering News-Record, 26 grudnia 1935 r.

WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA.

(Dane za czas od dn. I / I I  do dn. 27 /II 1936 r.).

92. D. m., 1 p. — 1400 m.3 —ul. Czeczotta 11 — wł.: 
M. Brzozowska, — pr.: inż. — arch. J. Beill, W-wa, M. Re
ja  4, tel. 8.25-23 —• k.: Inż. E. Koenig — wyk.: sp. gosp.

93. D. m., 2 p. — 1630 m.3 — ul. Dubieńska 8 —wł.: 
J. Kwiatkowski i S. Karliński — pr.: inż.-arch. E. Straus, 
W-wa, Miniszewksa 36, tel. 10. 29-51 — k.: inż. E. Straus,
— wyk.: sp. gosp.

94. D. m., 3 p. — 4000 m.3 — ul. Mińska 18-b — wł.:
A. Weinberg. — pr.: inż.-arch. S. Rotberg, W-wa. Wilcza 
23, tel. 8.29-71 — k.: inż. S. Rotberg — wyk.: sp. półgosp.

95. D. m., 1 p. — ul. Lubelska 18 — wł.: S. Gawale- 
wicz — pr.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16.

96. D. m., 3 p. — 5500 m.3 — ul. Zacharjasza —  wł.: 
J. Perłowski — pr.: inż-bud. L. Stodolski, W-wa, Zielna 5, 
tel. 2. 16-33 — k.: inż. L. Stodolski — wyk.: wacat.

97. D. m., 2 p. — ul. Święciańska 47 — pr.: bud. A.
Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

98. iBub. farb. — 300 m.3 — ul. Leszno 62 — wł.: H. 
Szpiro — pr.: inż. W. Koen, W -wa, E lektoralna 4, tel.
2. 31-27 — k.: inż. W. Koen — wyk.: vacat.

99. D. m., 5 p. — 7400 m.3 — ul. Sewerynówek dz. 
64 — wł.: Ch. D afner i małż. Klejman — pr.: inż.-arch.
E. Seydenbeutel, W-wa, M arszałkowska 63, tel. 8.24-55 —■ 
k.: inż. E. Seydenbeutel — wyk.: vacat.

100. Nad. 3 i 4 pięter — 1740 m.3 — ul. Górczewska 
6-a — wł.: małż. Radzikowscy — pr.: inż.-arch. L. Kario, 
W-wa, Złota 59a, tel. 5. 02-20 k.: inż. L. Kario — wyk.: 
vacat.

101. D. m., 3 p. — 5000 m.“ — ul. Działdowska 15 — 
wŁ: M. Segał —  pr.: inż.-bud. H. Goldberg, W-wa, 
Sienna 36, tel. 5. 91-70 — k.: inż. H. Goldberg — wyk.: 
sp. półgos. (m. m ur. P. Olszyński, W-wa Ciechanow
ska 16).



102. D. m., 1 p. — 2800 m.3 — ul. Poselska 31 — wł.: 
Z. Hilchen — pr.: inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Ka- 
medułów 31, tel. 11. 98-44 — k.: inż. J. Ambroziewicz — 
wyk.: vacat.

103. Nad., 2 p. — 3425 m.3 — ul. Kawenczyńska 67 — 
w ł.: P. Ujczak — p r .: bud. J. Olczak, W-wa, Ordynacka 8, 
tel. 6. 99-44 — k.: bud. J. Olczak — wyk.: sp. gosp.

104. D. m., 2 p. — ul. Francuska — wł.: J. Zuławnik
— pr.: bud. K. Dobrzański, Wołomin, Szopena 2.

105. D. m., 4 p. — 4500 m.3 — Czerniakowska 174-a — 
wł.: J . Gutgeld — pr.: inż.-arch. S. Rotberg, W-wa, Wil
cza 23, tel. 8. 29-71 — k .: inż. S. Rotberg — w yk.: sp. pół- 
gosp. (m. mur. St. Gorzkowski, W-wa, Grzybowska 128).

105-a. D. m., 4 p. — 4500 m.3 -— Czerniakowska 176 — 
wł.; pr.; wyk. patrz wyżej poz. 105.

106. D. m., part. — 400 m.3 — Trzewska 3 — wł.: J. 
i St. Urban — p r .: inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Ka- 
medułów 31, tel. 11. 98-44 — k.: inż. J. Ambroziewicz,
— wyk.: sp. gosp.

107. D. m., 1 p. — 950 m.3 — ul. Cuga r. Lutomel- 
skiej — wł.: małż. Małkiewiczowie — pr.: bud. K. Lam- 
parski, W-wa, Senatorska 19, tel. 2. 21-46 — k.: bud. K. 
Lam parski — wyk.: sp. gosp.

108. D. m., 1 p. — 810 m.3 — H ajoty dz. 45 — wł.: 
F. Sapieszko — pr.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, Nowo
grodzka 3, tel. 9. 33-90 i inż.-arch. H. Halber, Wilcza 44, 
tel. 9. 97-44 — k.: inż. inż. L. Tokar i H. Halber — wyk.:

109. D. m., (bliźn.). — 409 m.3 — ul. Cuga — wł.: L. i 
T. Illinicz — pr.: bud. J . Wiśniewski, W-wa, Szopena 12, tel.
8. 70-67 — k.: bud. J . Wiśniewski — wyk.: Przedsięb. bud. 
„Wspólna Praca," W-wa, Czerw. K rzyża 9, tel. 2. 53-12.

110. D. m., (bliźn.) — 970 m.3 — ul. Cuga — pr.: 
inż.-cyw. W. Zeligson, W-wa, Złota 23, tel. 6.23-05 — k.: 
wyk. (patrz  wyżej poz. 109).

111. Bud. stacji telef., 1 p. — 3500 m.3 — ul. Szustra 
24 — wł.: P. A. S. T. — pr.: inż.-arch. L. Krąkowski, 
W-wa, Kielecka 39, tel. 8. 65-44 — k.: inż.-arch. T. Pu
ławski, W-wa, Zielna 9, tel. 6. 21-88 — wyk.: vacat.

112. D. m., 2 p. — 1500 m.:‘ — Sielecka 37. — wł.:
F. Janczak — p r .: inż.-cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy 
św iat 34, tel. 6. 24-14 — k.: inż. K. Srokowski — wyk.: 
sp. gosp.

113. D. m., 4 p. — 8000 m.3 — ul. Szpitalna 4 — wł.:
E. Whitehead pr.: inż.-arch. Z. Mączeński, W-wa, Gór
nośląska 37, tel. 9. 45-15 — k .: inż. Z. Mączeński — wyk.: 
vacat.

114. D. m., 3 p. i bud. piekarni — 7000 m.3 — ul.Miła 
69 — wł.: Tugendman i Zyskind — pr.: inż.-arch. E. S tra 
us, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — k.: inż.-arch. 
J. Koch, W-wa, Al. Jerozolimska 93, tel. 2. 48-83 — wyk.: 
vacat.

115. Bud. fabr., 3 p. — ul. Stawki 53 — wł.: F-m a 
Wiśniewski, Serejski i Słuckin — pr.: inż.-komunik. T. 
Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, tel. 11. 49-98.

116. Nad., 2 p. —  2000 m3 — ul. Ostrowska 4 — 
wł.: J. Hanusz i K. Zaleski — pr.: bud. R. Ostoja-Chod- 
kowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86. — k.: bud. R. 
Chodkowski — wyk.: sp. gosp.

117. D. m., part. — ul. Smoleńska 5 — wł.: N. Ber
liner — pr.: bud. J . Świech, Józefów koło Otwocka.

118. D. m., 1 p. — ul. Gorzykowska r. Myszkowskiej 
-— wł.: A. i H. Stanieć — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, 
Poznańska 17.

119. D. m., part. — ul. Sądowelska dz. 56 — wł.:
F. Bucholc — pr.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, 
Mickiewicza 30, tel. 11.49-98.

120. D. m., 1 p. — ul. Barcicka 27/29 — wł.: małż. 
Szupińscy — pr.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, 
Mickiewicza 30, tel. 11.49-98.

121. D. m., 1 p. — 650 m3 — ul. Pelplińska 155 — 
wł.: H. Kowalska — pr.: bud. M. Szachowski, W-wa, Ko
pernika 33, tel. 5.35-30 — k.: bud. M. Szachowski — wyk.: 
sp. gosp.

122. D. m., 5 p. — 11.500 m3 — ul. Sewerynówek 14
— w ł.: Waksmanowie i Gliklichowa — pr.: inż.-arch. S. 
Paradistal, — W-wa, Hoża 1-a, tel. 8.54-81 — k.: inż. S. 
P arad istal — wyk.: vacat.

123. D. m., 2 p. i— ul. Zymirskiego 43 — wł.: S. Go
łębiowski — pr.: inż. A. Chodakowski.

124. D. m., 1 p. — ul. Stępińska 8 — wł.: małż. 
Wyrzykowscy — pr.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Pu
ławska 37, tel. 9.84-70 — k.: bud. K. Tomaszewski — 
wyk.: sp. gosp.

125. Bud. fabr. — 1500 m3 — ul. Dobra 26 — wł.: 
B-cia Baliccy — pr.: inż.-arch. W. Koen, W-wa, Elekto
ralna 4, tel. 2.21-37 — k.: inż. W. Koen — wyk.: sp. 
gosp.

126. D. m., 3 p. — 10600 ms — ul. 6-go Sierpnia 30
— w ł.: L. Kahan —  pr.: inż.-cyw. S. Kraskowski, W-wa, 
Krak. Przedm. 34, tel. 6.01-03 — k .: inż. S. Kraskowski — 
wyk.: sp. gosp.

127. Nad. — 2000 m3 — ul. Jerozolimska 103 — wł.: 
M. Bleiweis — pr.: inż.-bud. H. Goldebrg, W-wa, Sienna 
36, tel. 5.91-70 — k.: inż. H. Goldberg — wyk.: Przeds. 
bud. M. Bleiweis, W-wa, Al. Jerozolimska 103.

128. D. m., 4 p. — 10.000 m3 — ul. Grochowska 44-a
— wŁ: K. Justyńska — pr.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, 
W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: R. Chodkowski — 
wyk.: sp. gosp.

129. D. m., 1 p. — 1500 m5 — ul. Szczawnicka 8 — 
wł.: F. Zembrzuska — p r.: bud. K. Lam parski, W-wa, Se
natorska 19, tel. 221-46 — k.: bud. K. Lam parski — wyk.: 
sp. gosp.

130. D. m., part. — ul. Stefanowska dz. 5 — wł.: J. 
Karczmarczyk — p r.: inż. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

131. Nad., 1 p. — ul. K rypska 6 — wł.: T. Macia
szek — pr.: bud. E. Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, 
tel. 9.21-47.

132. D. m., 1 p. — ul. Kamedułów dz. 3 — wł.: K. 
D orant — p r.: inż.-arch. J . Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

133. Bud. fabr. — 6385 iń 1 — ul. Wolska 73 — wł.: 
„Przemysł blaszany Ch. Orlean" — pr.: inż.-arch. H. Ba
ruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — k.: inż. H. Baruch
— wyk.: vacat.

134. D. !m., 4 p . — 11.000 m3 — ul. Górczewska 25
— pr.: inż.-cyw. S. Kraskowski, W-wa, Krak. Przedm. 30, 
tel. 6.01-30 — k.: inż. S. Kraskowski — wyk.: vacat.

Z REJESTRU FIRM
WARSZAWA.

B. 9941. „Zapory i Roboty Hydrauliczne, Towarzystwo 
Polsko-Francuskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią". Henri Diserens udzielono łącznej prokury.

11.1.-36.
A. XXXIII 206. „Edmund Dutlinger, właścicielka Flo

ra  DutIingerowa“. Lokal firm y mieści się obecnie przy ul. 
Towarowej 48a.

8.1.-36.
B. 4726. „Inżynier Juljusz Leszczyński i S-ka, spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością". Lokal firm y przy ul. 
Klonowej 5.

15.II.-36.

B. 10.083. „Towarzystwo Inżynieryjno-Budowlane ,.Mi- 
rowo“, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w War
szawie, Marszałkowska 17. Prowadzenie robót budowla
nych i handel m aterjałam i budowlanemi. K apitał zakłado
wy 10.000 złotych. Zarząd Teodor Michajłowski, Jerzy 
Wołosz. Sp. z ogr. odp. zaw arta na mocy umowy z dnia
12 grudnia 1935 r.

25.I.-36.
B. 10.101. „Cz. Gajewski i S-ka, spółka z ograniczo

ną odpowiedzialnością" w W arszawie, Moniuszki 7. Robo
ty  kanalizacyjno-wodociągowe, wentylacyjne i ogrzewnicze. 
K apitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: Czesław Gajew
ski, Stefan Poniatowski. Sp. z ogr. odp. zaw arta na mo
cy umowy z dnia 28 stycznia 1936 r.

5.II.-36.



B. 6555. „W spólnota Interesów Cementowych, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością**. Zarząd: Robert Wol- 
berg, Edward Tomaszewski, Wincenty Rogoziński. Proku
ra Roberta W olberga wygasła.

7.I.-36.
B. 10.106 „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

„Contractor** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Warszawie, pl, Napoleona 9. Prowadzenie i wykonywanie 
wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i robót budowlanych, 
a w szczególności wykonywanie wszelkich robót drogo
wych, inżynieryjnych, meljoracyjnych i innych związanych 
z budową nowoczesnych ulic, dróg i mostów. K apitał zakła
dowy 100.000 złotych. Zarząd Feliks Rostkowski. Sp. z ogr. 
odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 28 stycznia 1936 r.

B. 10.084. „Przedsiębiorstwo Budowlane S. Pronaszko i 
B. Brudziński, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 
w Warszawie, Ząbkowska 33. Podejmowanie i wykonywa
nie wszelkiego rodzaju robót i dostaw w zakres przemysłu 
budowlanego wchodzących. Kapitał zakładowy 10.000 zło
tych. Zarząd Stanisław Pronaszko, Bolesław Brudziński. 
Sp. z ogr. odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 16 stycznia
1936 r. na czas od dnia 31 grudnia 1941 r. z prawem przed
łużenia.

25.1-36.
B. 10077. „Ruch Budowlany, spółka z ograniczoną odpo

wiedzialności w W arszawie, Strzelecka 44. Przedsiębior
stwo robót budowlanych. Kapitał zakładowy 10.000 zło
tych. Zarząd Jerzy Erazm  Zanussi, Stanisław Włodarczyk. 
Sp. z ogr. odp. zaw arta n a  mocy umowy z dnia 14 stycznia
1936 r.

24.1-36.
B. 9999. „Dzielnice Południowe. Spółka Akcyjna". K a

pitał zakładowy został podwyższony o 250.000 złotych i 
obecnie wynosi 500.000 złotych. Tadeusz Sułowski, Piotr 
Butenko, Henryk Żelichowski i Michał Benisławski z za
rządu ustąpili.

17. I.-36.
B. 9770. „Inżynier Jerzy Sawicki i Witold Bobieński.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane, spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością". F irm a została zmieniona i 
obecnie brzmi „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane 
„Sabo" spółka z ograniczoną dopowiedzialnością". Uchwałą 
spólników z dnia 31 grudnia 1935 r. zmienione zostało 
brzmienie firmy.

21.1-36.
B. 10.057. „Lastrico**, spółka z ograniczoną odpowie

dzialnością" w Warszawie, Belgijska 10. Wykonywanie ro
bót lastricowych i betonowych. Kapitał zakładowy 100.000 
złotych. Zarząd: Wacław Łęski, Józef Kraskowski. Sp. z 
ogr. odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 3 października 
1935 r.

8.1-36.
B. 1943. „Centralne Biuro Sprzedaży Rur Odlewni 

Polskich, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka 
została wykreślona spowodu zlikwidowania.

17. I.-36.
B. 9117. „Centrala Produkcji i Sprzedaży żwiru Cen- 

trożwir", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ", Za
rząd: Michał Zygmunt Zalewski Moszoro, M ajer Mundlak, 
Stanisław Domański.

31.1-36
B. 2084. „Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i 

Żelaza, Spółka Akcyjna". Członek zarządu Maciej Rogo
wski zmarł. Prokura Alfonsa Ju ljana  Serveau wygasła. 
Stanisławowi Wasiłowskiemu udzielono łącznej prokury.

18.1-36.
B. 8726. „Biuro Techniczno Budowlane „Superherm it"

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Na członka za- 
rzadu wybrany został Grzegorz Marsz Marszad.

12.11-36.
B. 8726. „Biuro Techniczno-Budowlane „Superherm it",

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedziba spółki 
mieści się przy ul. Kruczej 44. Borys Aczkasow z zarządu 
ustąpił. Na członka zarządu wybrany został Roman Szo- 
mański.

20.1-36.
B. 8772. „Biuro Inżynierskie Olgierd Glasser, Inżynier 

Budowniczy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Likwidatorem jest Olgierd Glasser. O twarto likwidację 
spółki.

4.1-36.

B. 8855. W ytwórnia M aterjałów Izolacyjnych oraz P a
py Dachowej „Gutbor", spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Lokal firm y znajduje się przy ulicy Młociń- 
skiej 4.

19. XII-35.
A. XLII 278. „Antoni Czudowski**. W celu dalszego 

prowadzenia przedsiębiorstwa zaw arta została spółka jaw 
na pod firm ą: „Biuro Budowlane A. Czudowski i S-ka, In
żynierowie".

3. I.-36.
A. XLIV 81. „Biuro Budowlane A. Czudowski i S-ka, 

Inżynierowie" w W arszawie, ul. Tadeusza Żulińskiego 9. 
Dostawa i prowadzenie wszelkich robót wchodzących w 
zakres budownictwa. Antoni Czudowski, Wacław Szuszkie
wicz, Konstanty Czudowski. Mieczysławowi Kieresant 
Wiśniewskiemu i Stanisławowi Dominowi udzielono pro
kury. Spółka jawna. Do reprezentowania spółki upoważ
nieni zostali Antoni Czudowski i Wacław Szuszkiewicz 
każdy samodzielnie.

3. I.-36.
B. 2454, „Przemysł Drzewny Agahell, Spółka Akcyj

na". Zarząd Charles Delbeke, Antoni Wieniawski, Samu
el Gomberg.

14. II.-36.
B. 2454. „Przem ysł Drzewny „Agahell", Spółka Ak

cyjna". K apitał zakładowy został podwyższony o 1.500.000 
złotych i obecnie wynosi 2.500.000 złotych.

23.I.-36.
B. 2502. „Mikoszewickie Zakłady Wyrobów Drzew

nych „Olza", Spółka Akcyjna". K ąpitał zakładowy został 
podwyższony o 1.500.000 złotych i obecnie wynosi 2.500.000 
złotych.

'23. I.-36.
B.2502. „Mikoszewickie Zakłady Wyrobów Drzewnych 

„Olza", Spółka Akcyjna". Zarząd: Charles Delbeke, An
toni Wieniawski, Samuel Gomberg.

14. 11-36.
A. XLIV 78. „J. M. Tejblumowie i Spółka, dzierżawcy 

Cegielni Dyonizy" w Kobyłce, pow. Radzymińskiego. Pro
wadzenie eksploatacji wydzierżawionej cegielni Dyonizy. 
Izrael Chil Tejblum, Icek Tejblum, Jankiel Tejblum, Mo- 
szek Tejblum. Spółka jawna.

23. XII-35.
A. XL. 124. „Tadeusz Mikołajewski, Przedsiębior

stwo Techniczno - Budowlane". F irm a wykreślona na za
sadzie art. XXX par. 2 Przepisów wprowadzających Ko
deks Handlowy.

21. XII-35.
B. 10.051. „Przedsiębiorstwo Budowlane Wacław Tro

janowski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w 
Warszawie, Adama Pługa 1/3. Wykonywanie robót budo
wlanych oraz handel m aterjałam i budowlanemi. Kapitał 
zakładowy 20.000 złotych. Zarząd: Roman Trojanowski. 
Romanowi Zajączkowskiemu udzielono prokury. Sp. z ogr. 
odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 7 grudnia 1935 r.

2. I.-36.
A. X LIII 121. „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Bu

dowlane Tadeusz Brzeziński". Czesławowi Martonowi udzie
lono prokury.

B. 10.096. „Żbikowska Spółka Cegielniana, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością" w Pruszkowie, Mostowa
12. Eksploatacja cegielni „Żbików", położonej w granicach 
gm. Pruszków, pow. warszawskiego, sprzedaży cegieł i do
konywania wszelkiego rodzaju tranzakcji, dotyczących ga
łęzi ceramicznej. Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zai zad 
stanowią: Roman Pawłowski, Chil Nissencweig, Srul Icek 
vel Izaak Borensztajn, Ignacy Raczyński. Sp. z ogr. odp. 
zaw arta na mocy umowy z dnia 27 m aja 1935 r. na czas 
do dnia 31 grudnia 1936 r.

1. II.-36.
Wydział Handlowy Sądu Okręgowego w Warszawie 

(ul. Miodowa 15) na mocy art. 16 i 81 Praw a Upadłościo
wego ogłasza, iż postanowieniem z dnia 24 stycznia 1936 
roku —

1) ogłosił upadłość firm y „W arszawskie Przedsiębior
stwo Budowlane Sp. Akc." w likwidacji m ającej siedzibę 
w W arszawie przy ul. Żórawiej Nr. 13,



B. 5449. „Robdok, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Lokal firm y znajduje sie przy ulicy Polnej 72.

13. XII-35.
B. 0839. „Techbud" spółka z ograniczoną odpowiedzial

nością". Spółka została wykreślona z powodu zlikwidowa
nia.

12. XII-35.
A. XLIII 118. „Biuro Inżynieryjno - Budowlane inż. 

Zygmunt Zarzecki**. Lokal firm y mieści się obecnie przy 
ul. Lwowskiej 19.

2. XII-35.
B. 6508. „Zjednoczone Zakłady Przemysłowe Felzytyn

i Trocal. Spółka Przemysłowo - Handlowa z ograniczoną 
odpowiedzialnością". Lokal firm y znajduje się przy ulicy 
Koszykowej 39 m. 4.

5. XII.-35.
B. 6061. „Towarzystwo Hadlowe „Svea“ Spółka Ak

cyjna". Zarząd stanowią: A leksander Bjoerklund, P iotr 
Drzewiecki, Aleksander Krzywicki, Helge Norlander, Ivar 
Toll, Tadeusz Śliwczyński.

7. XII.-35.
B. 10.029. „Bruki i Drogi spółka z ograniczoną odpo

wiedzialnością" w Warszawie, Mokotowska 46a. Budowa 
dróg i nawierzchni oraz dostawa m aterjałów  dla budowy 
dróg. Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: Marcin 
Redel, Oskar Heincel. Spółkę reprezentuje każdy z człon
ków zarządu. Sp. z ogr. odp. zaw arta na mocy nmowy z 
dnia 6 grudnia 1935 r.

14. XII.-35.
B. 7886. „Towarzystwo Inżynieryjno - Budowlane J. 

Karbowski i J. Kurowski, Spółka Akcyjna". Lokal firm y 
znajduje się przy iul. Polnej 72.

13. XII.-35.
B. 9941. „Zapory i Roboty Hydrauliczne, Towarzystwo 

Polsko - Francuskie, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Lokal firm y znajduje sie przy ul. Polnej 72.

13. XII.-35.
B. 8346. „Zakłady Inżynieryjno - Budowlane Dr. Czes

ław Kłoś i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Zarząd obecnie stanowią: P iotr Kłoś, K lara Kłoś, Ludwik 
Koczwara.

22. 1-36.
B. 5762. „Zakłady Ceramiczne „Oltarzew**, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Siedziba spółki w Ołta- 
rzewie, powiat warszawski. Przedmiotem przedsiębiorstwa 
jest budowa dróg oraz produkcja materjałów  budowlanych. 
Zarząd stanowią: Władysław Grabski. Zdzisław Grabski, 
Andrzej Kazimierz Grabski. Prokura Zdzisława Grabskie
go wygasła.

23. I.-36. i
B. 6371. „Mechaniczna Cegielnia Dąbrówka Wilanow

ska, St. Rostkowski Spółka Akcyjna**. Zarząd obecnie s ta 
nowią: Kazimierz Krechowiecki, M arjan Racięcki, W ładys
ław Juda. i'

13. I.-1936.
B. 6730. „Inż. H. Skup i S-ka. Przedsiębiorstwo Budow- 

lane, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Lokal f ir 
my znajduje się przy ulicy Topiel 7a.

13. I.-1936.
B. 10068. „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Bu

dowlanych inż. Stanisław Persidok. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w W arszawie, F iltrow a 69. Prowadze
nie robót inżynieryjnych i budowlanych. Kapitał zakłado
wy 10.000 złotych. Zarząd: Stanisław Persidok, Ilja Kwint, 
Rodjan Nowikow. Sp. z ogr. odp. zaw arta na mocy umowy 
z dnia 10 grudnia 1935 r. na przeciąg lat trzech z prawem 
przedłużania.

16. I.-1936.
A.XLII 22. Eksploatacja Cegielni „Władysławów** S. 

Wermus**. F irm a wykreślona z powodu zlikwidowania.
31. X II.-1935.
B. 10.041. „Towarzystwo Eksploatacji Nieruchomoś

ci, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie, 
ul. 3-go Maja 7 m. 30. Kupno i sprzedaż terenów budow
lanych i innych nieruchomości, budowa domów, fabryk i 
innych zabudowań. Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Za
rząd Jan  Karwowski, Eustachy Bogacki, Stefan Kraskow- 
ski. Sp. z ogr. odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 28 
czerwca 1935 r.

30. XII.-35.

KATOWICE.

Do rejestru  handlowego B Nr. 628 Katowice wpisano 
dnia 7 grudnia 1935 przy firm ie Śląskie Towarzystwo Bu
dowlane spółka akcyjna w Katowicach, że firm ę wykreślo
no z powodu wygaśnięcia po ukończeniu likwidacji.

W rejestrze handlowym A. 931 Chorzów wpisano dnia 
7 listopada 1935 przy firm ie: Inżynier Steffek i Hettmer, 
przedsiębiorstwo budowlane „W ygo" w Chorzowie, że spół
ka się rozwiązała bez przeprowadzenia likwidacji i wobec 
tego firm ę na wniosek spólników wykreślono.

W rejestrze handlowym B. 1078 wpisano dnia 19 lis
topada 1935 przy firm ie „Iieram ika" Biuro inżynierskie i 
przedsiębiorstwo budowy cegielń mechanicznych Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, że na pod
stawie uchwały spólników z dnia 2. 9. 1935 o rozwiązaniu 
spółki otwarto jej likwidację. Likwidatorem ustanowiono 
Jana Badury, który reprezentuje spółkę samoistnie.

Do rejestru  handlowego B. pod numerem 1378 wpisa
no dnia 23 listopada 1935 firm ę: Eksploatacja Granitu Wo
łyńskiego — Kamieniołomy Łomsk, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Siedzibą spółki są Katowice, Piać M ar
szałka Piłsudskiego 11. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
eksploatacja kamieniołomów — wyrób wszelkich m aterja
łów granitowych, drogowych i budowlanych, oraz zakup i 
sprzedaż tychże. K apitał zakładowy wynosi 10.000 zło
tych. Członkami zarządu są: Józef Stock, Dawid W assert- 
heil. Sp. z ogr. odp. zaw arta umowa z dnia 31 październi
ka 1935.

Do rejestru  handlowego A. 2944 wpisano dnia 2 grad- 
nia 1935 r. firm ę Alfred Pox, budowniczy — Przedsiębior
stwo Budowlane, z siedzibą w Chorzowie I, ul. Katowicka
19 jej właściciela A lfreda Poxa. Przedmiotem przedsiębior
stwa jest wykonywanie robót budowlanych, nad- i pod
ziemnych, jak i żel-betonowych.

Do rejestru  handlowego A. 2955 wpisano dnia 27 grud
nia 1935 firm ę: Alojzy Golasowski, budowniczy i właściciel 
cegielni parowej, z siedzibą w Mysłowicach, ul. Krakowska
12 i jej właściciela Alojzego Golasowskiego. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest wykonywanie budowli oraz fabry
kacja cegieł.

Do rejestru  handlowego B. Nr. 1302 wpisano dnia 18 
października 1935 przy firm ie Biuro Sprzedaży Mostów i 
Konstrukcji Stalowych, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w  Katowicach, że na podstawie orzeczenia Ministra 
Przemyślu i Handlu z dnia 3 grudnia 1935 oraz uchwały 
spólników z dnia 10 grudnia 1935 o rozwiązaniu spółki 
otwarto je j likwidację. Likwidatorami są: Konrad Młodec- 
ki i /Witold Stadnikiewicz, z których każdy reprezentuje 
spółkę samodzielnie. Prokura Zygmunta Maskulińskiego i 
Stanisława Nowakowskiego wygasła.

Do rejestru  handlowego A. 2956 wpisano dnia 27 grud
nia 1935 firm ę: Jan  Szolc, cegielnia, z siedzibą w Pszowie, 
ul. Wodzisławska i jej właściciela Jana Szolca. Przedmio
tem  przedsiębiorstwa jest wyrób cegieł.

Do rejestru  handlowego A. 1962 wpisano dnia 26 m ar
ca 1935 przy firm ie Franciszek Manowski, architekt i bu
downiczy, Katowice, że firm ę wykreślono na wniosek w łaś
ciciela z powodu jej zlikwidowania.

Do rejestru  handlowego A. 2950 wpisano dnia 14 grud
nia 1935 firm ę Karol Ullmann Cegielnia parowa z siedzi
bą w Brzezince i jej właściciela K arola Ullmanna. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest wyrób cegieł.

Do rejestru  handlowego B. 1260 wpisano dnia 10 sier
pnia 1935 r. przy firm ie Ociepka i S-ka, spółka budowlana 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, że czło
nek zarządu Stefan Ociepka zmarł. Nowymi członkami za
rządu mianowani zostali Janina Ociepka i Antoni Ociepka, 
którzy reprezentują spółkę łącznie.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział B. pod Nr. 
225 przy firm ie: „De-Ha-Te“, Dom Handlowo - Technicz
ny J . Englicht i Ś-ka. Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością, 18 grudnia 1935 dopisano: E ryk W allotek w ystą
pił z zarządu spółki. Uchwałą nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia spólników z 4 lipca 1935 zmieniono § 9 umo
wy spółki z 31 stycznia 1933.

Dalszy ciąg rejestru firm  będzie zamieszczony w naj
bliższych rum erach „Biuletynu Przetargowego“.



BIULETYN POLSKIEGO ZW IĄZKU  
IN Ż Y N IE R Ó W  B U D O W L A N Y C H
NR. 1.___________________________25 MARCA_________________________ 1936 R.

R E D A K T O R ;  I N Ż .  J E R Z Y  N E C H A Y  

A d r e s  R e d a k c j i :  W a r s z a w a ,  ul .  C z a c k i e g o  1 m.  1, łel. 5 -1 7 -8 5

Zgodnie z zapowiedzią w naszym ostatnim okólniku rozpoczynamy mo
wą formę stałego informowania Członków Związku o prjacach poszczegól
nych naszych komórek ,organizacyjnych i o wszelkich zagadnieniach do
tyczących naszego zaivodu.

Jest to wynik ro zrasta ła  się naszych agend, dla których dotychczaso
wa forma okólników już nie była wystarczająca.

Inicjując wydawanie Biuletynu, który się będzie ukazywał jako sta
ły dodatek przy Przeglądnie Budotvlanym, wzywamy wszystkich naszych 
Cztonlwiv, poszczególne Komisje i Zarządy Oddziałów, by w jak najszer
szej mierze wykorzystywały tę platformę dla wymiany informacyj i dla 
komunikowania zarówno o zamierzeniach jak i o przedsiębranych pracach 
i ich wynikach.

Podjąwszy współpracę z Przeglądem Budowlanymi który dzięki ini
cjatywie i wysiłkom redakcji zajął poważne i  wszechstronne stanowisko 
w naszej prasie fachowej, pragniemy ze swej strony udzielić pomocy temu 
organowi i  rozszerzyć jego zakres redakcyjny. Wzywamy zatem naszych 
członków, by wyniki swych prac, swe obserwacje i doświadczenia w for
mie artykułów i krótszych notatek zamieszczali w Przeglądzie Budo- 
wlanym.

' Zarząd Związku.

SEKRET AR JAT

II. WALNY ZJAZD POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIE
RÓW BUDOWLANYCH W KATOWICACH.

II. W alny Zjazd Pol. Zw. Inż. Budowl. odbył się w bie
żącym roku w Katowicach w dn. 16. II., bezpośrednio po 
zakończeniu obrad II  Zjazdu Inżynierów Budowlanych 
w auli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Zebranie zagaił w obecności blisko 400 osób prezes 
Związku prof. dr. Andrzej Pszenicki, prosząc na przewod
niczącego Zjazdu inż. Leopolda Torunia, a na sekretarza 
inż. Antoniego Kobylińskiego.

Porządek obrad, podany poniżej, przyjęto bez zmian:
1. Przyjęcie protokułu Walnego Zjazdu w dniach 

3 — 5. V. 1934
2. Sprawozdanie ogólne z działalności Związku za 

okres od 5. V. 1934 do 15. II. 1936.
3. Sprawozdanie kasowe.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Zmiana s ta tu tu  (projekt zmiany rozesłano z okól

nikiem Nr. 25).
6. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego.
7. Budżet na rok 1936/7 i podwyższenie składki człon

kowskiej do 12, — zł. rocznie.
8. Sprawa własnego pisma i wydawania biuletynów.
9. Wolne wnioski.
Obszerne sprawozdanie z działalności za okres od 5.

V. 1934 do 15. II. 1936 r. wygłosił imieniem Zarządu inż.

Jerzy Nechay, podając szczegółowo wyniki Zarządu jak 
i szeregu Komisyj, powołanych uchwałami poprzedniego 
Zjazdu i Zjazdu Delegatów Laboratorjów  Budowlanych 
(prace te znane są z okólników, rozsyłanych stale człon
kom Związku).

Sprawozdanie przyjęto przez aklamację.
Sprawozdanie kasowe za czas od 1. XI. 1934 do 31. 

XII. 1935 r. złożył skarbnik Związku prof. dr. W. Żenczy- 
kowski, podkreślając zwłaszcza przychylne ustosunkowanie 
się do Związku Syndykatu H ut Żelaznych i Związku Pol
skich Fabryk Cementu, które to organizacje subsyljowały 
w dużym stopniu obecny Zjazd.

W imieniu Komisji Rewizyjnej złożył krótkie spra
wozdanie i wniosek o udzielenie absolutorjum ustępujące
mu Zarządowi inż. I. Luft, dodając od siebie, że należy 
specjalnie podkreślić wysiłki i owocną pracę całego Zarzą
du. Wniosek Komisji Rewizyjnej przeszedł przez aklamację.

Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem i do skła
dania wniosków.

Inż. Zawistowski, w uzupełnieniu wniosku Komisji Re
wizyjnej, proponuje wyrazić serdeczne podziękowanie za 
owocną pracę zarówno Zarządowi Związku, jak  też tym 
wszystkim kolegom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłków, 
biorąc udział w pracach zainicjowanych przez Związek. 
Wniosek przyjęto przez aklamację.

Inż. Zajączkowski składa wniosek nawiązujący do prac 
Komisji Taryfowej Związku: „II Zjazd Polskiego Związ
ku Inż. Budowl. zatwierdza uchwalone przez Komisję Ta
ryfową normy wynagrodzeń za prace inżynierskie i pole



ca członkom Związku stosowanie ich w wypadkach okre
ślania należności za te roboty”.

Inż. Bukowski informuje, że w czasie Zjazdu, podczas 
obiadów, odbyły się zebrania delegatów Laboratorjów  Bu
dowlanych i osób pracujących badawczo w budownictwie, na 
których poruszono szereg spraw  naukowych, związanych 
z budownictwem. Inż. Bukowski postawił w związku z tem 
wniosek, że „Zjazd P. Zw. Inż. Budowl. uchwala utworzyć 
przy P. Z. I. B. Komisję do spraw  Laboratorjów  Budowla
nych, która w ścisłym kontakcie z Polskim Związkiem Ba
dania M aterjałów zanalizuje postulaty ujęte w protokule 
końcowym zebrania uczestników Zjazdu Laboratorjów  Bu
dowlanych z dn. 15 i 16. II. 1936 r .” .

N ajgorętsza dyskusja rozwinęła się na tem at podziału 
kompetencji między inżynierem budowlanym, a architek
tem, zwłaszcza przy obsadzaniu posad inżynierów miej
skich.

W dyskusji zabierali głos kolejno inż. inż.: Zaręba, 
Chmaj, Zaus, Hempel, Wąsowicz, Trypolski i Gniewiń- 
ski.

Inż. Chmaj złożył w związku z poruszonym tematem 
wnioski:

1. „Zjazd Inż. Budowl. uchwala wszcząć akcję by W y
działy Budowlane m iast większych były rozdzielone na 2 
Wydziały:

pierwszy, obejmujący agendy inżynierskie — kierowa
ny przez inżyniera budowniczego,

drugi obejmujący agendy architektoniczne — kierowa
ny przez architekta.

Sprawy planów zabudowania m iast należą do agend 
inżynierskich i powinny być włączone do wydziału pierw
szego”.

2. „Zjazd uchwala skierować również do Zarządów 
większych m iast memorjały wniesione już do Min. Spraw 
Wewnętrznych w sprawie obsadzania naczelnych stanowisk 
w większych miastach inżynierami budowlanymi”.

3. „Zjazd uchwala poczynić sta ran ia  by konkursy na 
plany zabudowania nie były rozpisywane przez S. A. R. 
P., lecz przez wspólny Komitet złożony z delegatów S. A. 
R. P. i Związku Inżynierów Budowlanych”.

Inż. dr. Hempel złożył wniosek dotyczący ustanowienia 
konkursów inżynierskich:

„Sprawdzian naszych własnych sił i możliwości jakim  
był II  Zjazd, winien znajdować odpowiednik w okresach 
międzyzjazdowych. Taką możliwość fachowego współdzia
łania stw arzają konkursy inżynierskie. Zarząd Związku, 
w celu stw arzania stałej podniety do twórczej pracy człon
ków P. Zw. Inż. Bud. uchwala wprowadzić w życie, w n a j
szerszym zakresie konkursy na projekty inżynierskie, oraz 
inne prace, wymagające twórczych wysiłków. Zarząd Pol. 
Zw. Inż. Budowl., do czasu opracowania własnych zasad 
ogłaszania konkursów przyjm uje tryb  postępowania kon
kursowego, stosowany obecnie przez S. A. R. P.

Zarząd zwraca się z gorącym apelem do Kolegów p ra 
cujących w urzędach państwowych, komunalnych, oraz w 
instytucjach prywatnych, o poparcie swym cennym autory
tetem konieczności i celowości ogłaszania konkursów na 
prace inżynierskie”.

Wszystkie, wyłonione z dyskusji wnioski, przyjęto 
w kolejności zgłoszenia i przekazano Zarządowi do reali
zacji.

Następnie zabrał głos inż. I. Luft, proponując w imie
niu ustępującego Zarządu następujące zmiany sta tu tu :

I. W § 1 dodać następujące zdanie:
„Stowarzyszenie ma prawo tworzyć oddziały miejsco

we, których działalność będzie się odbywać na podstawie 
regulaminów, uchwalonych przez Zarząd Główny.

II. § 4. Członkowie Związku dzielą się na:
a) rzeczywistych,
b) współdziałających,
c) honorowych.
■Członkami rzeczywistymi Związku mogą być wszyscy 

inżynierowie posiadający dyplomy inżynierów dróg i mo
stów, inżynierów urządzeń i komunikacyj miejskich, inży
nierów hydrotechników politechnik polskich oraz dyplomy 
wydziałów równorzędnych wyższych zakładów naukowych 
zagranicznych o zbliżonych programach nauczania.

Członkowie współdziałającymi mogą być inżynierowie, 
posiadający dyplomy wydziałów niewymienionych w par.
5, o ile zajm ują się sprawam i budownictwa.

Członków honorowych m ianuje W alny Zjazd Człon
ków Związku większością głosów na wniosek Zarządu 
Głównego z pośród osób wyjątkowo zasłużonych w pracy 
naukowej lub organizacyjnej.

§ 5. P rzesta ją  się zaliczać do członków rzeczywistych 
i współdziałających i tracą  praw a członkowie Związku 
z powodu: (dalszy ciąg jak  w dawnym tekście § 5).

III. W dawnym § 7 dodać jeszcze jeden punkt pomię
dzy punktem „d” i ,.e” „mianowanie na wniosek Zarządu 
Głównego członków honorowych Związku”.

IV. § 11. Zarząd Związku składa się z Prezesa Zarzą
du, 11-tu członków i 3 zastępców, obieranych przez Walny 
Zjazd na przeciąg trzech okresów między Walnemi Zjaz
dami.

N a każdym W alnym Zjeździe ustępuje z Zarządu 1/3 
członków; w pierwszych dwóch okresach drogą losowania, 
a następnie w kolejności starszeństw a wyboru.

Dwuch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera 
Zarząd ze swego grona na pierwszem organizacyjnem po
siedzeniu po Walnym Zjeździe”.

W szystkie proponowane zmiany przyjęto jednomyślnie.
W dalszym ciągu zebrania zabrał głos inż. Trypolski, 

proponując kandydaturę prof. dr. Andrzeja Pszenickiego na 
prezesa Związku. K andydaturę przyjęto przez aklamację.

W odpowiedzi na m anifestację zebranych, zabrał głos 
prof. Pszenicki, dziękując za zaufanie i przyrzekając p ra 
cować na stanowisku prezesa w m iarę możności, tak  jak 
to robił dotychczas. W ybrano następnie członków Zarządu, 
zastępców członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowe
go ') .

Wniosek Zarządu o podwyższenie składki członkowskiej 
do 12 zł. rocznie, jak  również zreferowany przez prof. 
Żenczykowskiego prelim inarz budżetowy na rok 1936 zo
sta ł przyjęty jednomyślnie.

O statni punkt porządku zebrania: sprawę własnego or
ganu Związku, przedstawił wyczerpująco inż. Bukowski. 
Propozycję przyłączenia się do „Przeglądu Budowlanego” 
w formie oddzielnego Biuletynu przyjęto po krótkiej dys
kusji.

Zjazd zakończyły przemówienia: inż. Jerczyńskiego, 
który zaprosił wszystkich uczestników na następny Zjazd 
do Gdyni; inż. Kolbuszewskiego, k tóry  wyraził Prezydjum 
Zjazdu podziękowanie za sprężyste prowadzenie obrad 
(przeszedł przez aklamację) —  i wreszcie inż. W ierzbiań
skiego, który zaproponował, aby następny Zjazd Inż. Bu
dowl. odbył się we Lwowie jesienią 1937 z okazji ogólne
go Zjazdu inżynierów polskich we Lwowie o tym czasie.

N a tem Zjazd zakończono.

’) Imienny spis przytaczamy niżej.



WŁADZE POLSKIEGO ZW. INŻ. BUD.

Zarząd Główny.

Prof. inż. dr. Andrzej Pszenicki, prezes — W arszawa, Zi- 
morowicza o, tel. 808-53 

prof. inż. dr. Stefan Bryła, zast. prezesa — W arszawa, 
Hoża 26, tel. 894-58 

prof. inż. Wacław Paszkowski, zast. prezesa — W arszawa, 
Pierackiego 16, tel. 220-98. 

inż. Jerzy Nechay, sekretarz — W arszawa, Natolińska
10 m. 3, tel. 228-12 i 978-57 

inż. Władysław Skoczek, skarbnik —• W arszawa, 3 m aja 2 
m. 167, tel. 11-85-25 

inż. E rw in Brenneisen — W arszawa, Raszyńska 56, tel.
556-40 wewn. 53 

inż. Bronisław Bukowski — W arszawa, Mochnackiego 4, 
tel'. 851-98

inż. Aleksander Dyżewski — W arszawa, Królewska 1 m. 16, 
tel. 529-14

inż. dr. Tomasz Kluz — W arszawa, N arbu tta  5, tel. 
9-14-00

inż. Wacław Straszyński — W arszawa, Mianowskiego 24, 
m. 20, tel. 9-08-08 

inż. Ludwik Tylbor — W arszawa, Mianowskiego 24, tel.
8-82-73

prof. inż. dr. Wacław Żenczykowski — W arszawa, F ała ta
2, tel. 9-65-24.

Zastępcy Członków Zarządu.

Inż. Stanisław Kądziałko — W arszawa, Wilcza 44, tel.
9-37-90

inż. Antoni Kobyliński — W arszawa, Koszykowa 51, m. 49, 
tel. 9-22-67

inż. Mieczysław Rogowski — W arszawa, Berezyńska 37, 
tel. 10-03-02.

Komisja Rewizyjna.

Członkowie: inż. Józef ćwiżewicz — Chorzów, M agistrat 
inż. Franciszek Johannsen — W arszawa, Mokotowska 65 
inż. I. Luft — W arszawa, Odolańska 48, tel. 806-73 
Zastępcy: inż. Jan  Mokrzycki — W arszawa, Nowy Zjazd 7, 

tel. 2-55-07
inż. Władysław Przestępski — W arszawa, Słoneczna 50, 

tel. 8-29-32.

Sąd Honorowy.

Prof. inż. dr. M. T. Huber — W arszawa, Koszykowa 75, 
tel. 8-07-92

inż. Ju ljan  Hillenbrand — W arszawa, Żoliborz, Śmia
ła 10

prof. inż. Melchjor Nestorowicz — W arszawa, Langiewi
cza 10, tel. 8-37-56 

inż. Feliks Oppman — W arszawa, A. P ługa 1/3, m. 22, 
teł. 8-86-87

inż. Adam Roszkowski — W arszawa, Obrońców 15, tel.
10-02-97

inż. dr. Zbigniew W asiutyński — W arszawa, Marszałkow
ska 47, tel. 7-000-7

Sekretarjat Związku mieści się w W arszawie, przy ul 
Czackiego 1, m. 1, tel. 5-17-85, kierownikiem sekretarja tu  
jest inż. Wojsław Bielicki.

KOMISJE POLSKIEGO ZW. INŻ. BUD.

N a posiedzeniu Zarządu w dn. 25.11. 1936 wybrano 
przewodniczących Komisyj Związku, którzy skolei przed
stawili Zarządowi podane niżej składy ich Kom isyj:

Komisja Spraw Zawodowych.

Inż. Aleksander Dyżewski, przewodniczący, — W arszawa, 
Królewska 1, m. 16, tel. 529-14 

inż. Stanisław  Barszczewski — W arszawa, Mochnackiego
4, tel. 8-30-09

inż. Stanisław  Chłopicki — W arszawa, Kaliska 17, m. 12, 
tel. 9-46-82 

inż. Jerzy Drecki — W arszawa, Ludna 16 
inż. Jan  Homolicki — W arszawa, Hoża 40 m. 7, tel. 

964-85
inż. Stanisław Kądziałko — W arszawa, Wilcza 44, tel. 

9-37-90
inż. I. L u ft — W arszawa, Odolańska 48, tel. 8-06-73 
inż. Józef Różański — W arszawa, Korzeniowskiego 6, tel.

8-29-68
inż. W iktor Srokowski — W arszawa, Grójecka 104, tel.

9-96-94.

Komisja Konkursowa.

Inż. dr. Tomasz Kluz, przewodniczący, — W arszawa, N ar
bu tta  5, tel. 9-14-00 

inż. Michał Trembecki, sekretarz — W arszawa, Idzikow
skiego 11, tel. 8-63-46 

inż. Stefan Hojarczyk — W arszawa, Zakopiańska 9 
inż. Franciszek Johannsen —• W arszawa, Mokotowska 65 
inż. dr. Venceslaw Poniż — W arszawa, Walecznych 17, tel.

10-29-90

Komisja Taryfowa.

Inż. Erw in Brenneisen, przewodniczący — W arszawa, Ra
szyńska 56, tel. 556-40 wewn. 53 

inż. Andrzej Chmieleński, sekretarz — W arszawa, F iltro 
wa 19, tel. 8-14-29 

prof. inż. dr. Stefan Bryla — W arszawa, Hoża 26, tel. 
894-58

inż. Aleksander Gajkowicz — W arszawa, Marymoncka 6, 
tel. 11-12-48

m jr. inż. Władysław Gliński — Babice, tel. 11-49-44 
inż. dr. Tomasz Kluz — W arszawa, N arbu tta  5, tel.

9-14-00
inż. Stanisław Kruszewski — W arszawa, Służewska 3, tel. 

867-72
inż. Salwian Kulesza — W arszawa, Złota 65
inż. K. Lewandowski — W arszawa, Targowa 74 Warsz.

Dyr. P. K. P. Dział Mostów 
inż. Jan  Trypolski — W arszawa, Puławska 39 m. 30 
inż. Ludwik Tylbor — W arszawa, Mianowskiego 24, tel.

8-82-73
inż. dr. Zbigniew W asiutyński — W arszawa, Marszałkow

ska 47, stel. 7-00-07 
inż. Henryk Wąsowicz — W arszawa, Uniwersytecka 4, tel. 

880-19.

Komisja Zagraniczna.

• Prof. inż. dr. Stefan Bryła, przewodniczący — W arszawa, 
Hoża 26, tel. 894-58



inż. Andrzej Chmieleński — W arszawa, F iltrow a 19, tel.
8-14-29

inż. Jerzy Nechay — W arszawa, Natolińska 10 m. 3, tel. 
2-28-12

inż. Jerzy Ślewiński — W arszawa, Raszyńska 56 m. 17 
inż. dr. Zbigniew W asiutyński — W arszawa, Marszałkow

ska 47, tel. 7-00-07.

Komisja Laboratorjów.

Prof. Wacław Paszkowski, przewodniczący — W arszawa, 
Pierackiego 16, tel. 220-98 

inż. Jerzy Nechay — W arszawa, Natolińska 10 m. 3, tel. 
2-28-12

inż. Bronisław Bukowski — W arszawa, Mochnackiego 4, 
tel. 8-51-98

inż. Antoni Kobyliński — W arszawa, Koszykowa 51 m. 49, 
tel. 922-67

l>rof. inż. dr. Wacław Żenczykowski — W arszawa, F a ła
ta  2, tel. 965-24.

Komisja Izolacyjna.

Prof. inż. dr. Wacław Żenczykowski, przewodniczący — 
W arszawa, F a ła ta  2, tel. 9-65-24 

inż. Maciej Mączyński, zast. przewodn. — W arszawa, Pol
na 3, IX I. B. 

inż. W incenty Michniewicz, sekretarz — W arszawa, Pol
na 3, Kat. Budownictwa, 

inż. W. B eltta — W arszawa, 6 Sierpnia 54 Biuro Bad.
Techn. Saperów 

inż. dr. Wacław Bóbr — W arszawa, Jerozolimska 57, F ir 
ma „Standard  Nobel” 

inż. Władysław Ciszewski — W arszawa, Kredytowa 16 
inż. Wilhelm Grossman — W arszawa, Marszałkowska 151, 

„K arpaty”
inż. Jakób S tark  — W arszawa, Jerozolimska 33, „Galicja”
S. Pronaszko — W arszawa, Widok 22, Stow. Zawód. Przem. 

Bud.
inż. Wacław Straszyński — W arszawa, Mianowskiego 24, 

m. 20, tel. 908-08 
dr. Rotimil — W arszawa, Smolna 16 
inż. Tomasz Konic — W arszawa, Czackiego 8 m. 10 
dr. Skalmowski — W arszawa, Polna 3, D. I. B. 
inż. Limbach — Drohobycz.

Komisja Przeciwpożarowa
! ;

Inż. Mieczysław Rogowski, przewodniczący — W arszawa, 
Berezyńska 37 m. 4, tel. 10-03-02 

inż. Jerzy ślewiński, sekretarz — W arszawa, Raszyńska 
56 m. 17

inż. Henryk M artens — W arszawa, Czerniakowska 
171/173

prof. inż. dr. Wacław Żenczykowski — W arszawa, F a ła 
ta  2, tel. 965-24.

Komisja Konstrukcyj Drewnianych.

Prof. inż. dr. Stefan Bryła, przewodniczący —  W arszawa, 
Hoża 26, tel. 894-58 

inż. Władysław Wesołowski, sekretarz — W arszawa, Żoli
borz Śmiała 41, tel. 11-41-49 

inż. Stanisław Dąbrowski — W arszawa, W awelska 54, Inst.
Badawczy Lasów Państwowych 

prof. inż. dr. M. T. Huber — W arszawa, Koszykowa 75, 
tel. 8-07-92

inż. dr. Tomasz Kluz — W arszawa, N arbutta  5, tel.
9-14-00

inż. Stanisław Kruszewski — W arszawa, Slużewska 3, tel.
8-67-72

:nż. Henryk M artens — W arszawa, Czerniakowska 
171/173

inż. Jan  Trypolski — W'arszawa, Puławska 39 m. 30, tel. 
8 - 88-01

inż. Ludwik Tylbor — W arszawa, Mianowskiego 24, tel. 
8-82-73

m jr. Sobiesław Zaleski — W arszawa, Mokotowska 24, tel.
9-40-13

prof. inż. dr. Wacław Żenczykowski — W arszawa, F ała
ta  2, tel. 9-65-24.

Komisja Badania Kamieni Budowlanych.

Prof. Tadeusz Wojno, przewodniczący — W arszawa, Ko
szykowa 76, tel. 8-36-99 lub Pol. 162 

inż. Antoni Kobyliński, sekretarz — W arszawa, Koszyko 
wa 51/49, tel. 9-22-67 

inż. Adam Czeżowski, — W arszawa, Filtrow a 69 m. 16 
tel. 865-19

inż. Stanisław Gawliński — Lwów, Politechnika 
prof. inż. Alfons Gravier — W arszawa, Profesorska 3, tel, 

906-07
prof. Stanisław Małkowski —■ Wilno, Uniwersytet 
inż. Stanisław  Marsyński — W arszawa, Politechnika Kat. 

Bud. Ogóln.
inż. Mieczysław Popiel — W arszawa, A. P ługa 1/3 m. 59, 

tel. 8-19-60
inż. Stanisław  Kruszewski — W arszawa, Służewska 3, tel. 

867-72
inż. Ju ljan  Lisiecki — W arszawa, 6 Sierpnia 1 /3 /5 , Dep.

Bud. M. S. Wojskowych 
inż. Wacław Straszyński — W arszawa, Mianowskiego 24 

m. 20, tel. 908-08 
inż. Karol Stronczyński — W arszawa, A. Pługa 1/3 m. 53, 

tel. 8-77-42
inż. Stefan Sunderland — W arszawa, Chmielna 67 m. 40, 

tel. 2-00-19
Władysław Tomaszewski — W arszawa, 6 Sierpnia 54, Biu

ro Bad. Techn. Saperów 
inż. Jan  Trembecki — Kraków, Rakowiecka 9 
Jan  Rudnicki —. W arszawa, Dzika 31 
prof. inż. dr. W acław Żenczykowski — W arszawa, F a ła

ta  2, tel. 965-24.

Skład osobowy dalszych Kom isyj podamy w następnym  
biuletynie.

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW. 

1. Oddział w W arszawie.

Funkcje Zarządu Oddziału pełni Zarząd Główny 
Związku.

2. Oddział w Gdyni.

Inż. Jerzy Jerczyński, prezes — Gdynia, Starowipjska 31-a. 
tel. 35-16

inż. Czesław K larner, wiceprezes — Gdynia Storowiejska 
31-a, tel. 35-16



inż. Ignacy Somla sekretarz, — Gdynia, Lipowa, willa 
„F ala”

inż. Józef Budziakowski, skarbnik — Gdynia, Bema 19. 
inż. Albin Stańczyk

3. Oddział w Katowicach.

Inż. dr. Stefan Kaufman, prezes — Katowice, Ligonia 48, 
tel. 3-35-32

inż. Konstanty Wolniewicz, zast. prez. — Katowice, Żwir
ki i W igury 1(! m. 12 

inż. Witold Klarner, sekretarz — Katowice, Jagielloń
ska 36

inż. Stefan Śledziewski, skarbnik — Katowice, Kopernika
12 m. 6

4. Oddział w Krakowie.

Dyr. inż. Henryk Dudek, prezes — Kraków, Smoleńska 21, 
tel. 1-75-96

prof. inż. I. Stella - Sawicki, wicepr. — Kraków, Słoneczna
10, tel. 1-35-84

inż. Kazimierz Stroka, wiceprez, — Kraków, Straszewskie
go 28

inż. Bronislaw Kopyciński, sekretarz — Kraków, Kaz. 
Wielkiego 89

inż. M arjan Czerwiński, zast. sekretarza — Kraków, Re- 
lowska 10

inż. Marcin Chmaj — Kraków, Józef iłów 1 
inż. Tadeusz Furdzik, skarbnik — Kraków, Kujawska 26 
inż. Rudolf Propst, zst. skarbnika — Kraków, Morsztynow- 

ska 1
inż. dr. Józef Taub — Kraków, Mikołajska 6, tel. 1-33-00

5. Oddział we Lwowie.

Inż. Michał Kolbuszowski, prezes — Lwów, Długosza 31, 
tel. 2-29-90

prof. Emil B ratro — Lwów, Politechnika, tel. 2-43-89 
inż. Leonard Ciechanowicz — Lwów, Potockiego 49, tel. 

2-61-91

KOMISJA ORGANIZACYJNA

W PŁACANIE SKŁADEK.

Stosownie do uchwały II Walnego Zjazdu w dniu 16 
lutego r. b. składka członkowska na 1936 r. wynosi 12, —zł., 
z czego w myśl porozumienia z Oddziałami przypada zł. 6,— 
na rzecz Oddziału miejscowego i zł. 6, — na rzecz Zarzą
du Głównego Związku w Warszawie. Z Oddziałem Lwow
skim porozumienie co do tego jeszcze nie nastąpiło. Skład
ki winny być wpłacane na konto czekowe P. K. O. danego 
Oddziału, który dokonywać będzie rozliczenia z tytułu 
wpłaconych składek z Zarządem Głównym.

Oddział w Gdyni obejmuje Kolegów, zamieszkałych 
w' okolicy wybrzeża morskiego, Oddział w Poznaniu obej
muje woj. poznańskie, Oddział w Katowicach woj. śląskie 
i Zagłębie Dąbrowskie, Oddział we Lwowie woj. lwowskie, 
stanisławowskie i tarnopolskie. Koledzy zamieszkali na in
nych terenach należą do Oddziału w Warszawie.

Członkowie należący do Oddziałów prowincjonalnych do 
czasu wyrobienia kont P. K. O. dla tych Oddziałów winni 
wpłacić składkę za I półrocze 1936 w wysokości 6, — zł. 
na konto P. K. O. N r. 29.787 Zarządu Głównego w W ar-

inż. Stanisław Gawliński — Lwów, Politechnika 
inż. M aksymiljan Kogut — Lwów, Zimorowicza 19, tel. 

2-50-80
inż. dr. F. Wasilkowski — Lwów, Wałowa l l a ,  tel. 2-08-09 
inż. Bronisław Welczer, — Lwów, Wałowa l l a ,  tel. 2-08-09

6. Oddział w Poznaniu.

Inż. Tadeusz Rugę, prezes — Poznań, Al. Szelągowska 20, 
tel. 39-78

inż. W ładysław Twardowski, wiceprezes — Poznań, Al.
Marcinkowskiego 24, tel. 23-53 

inż. Władysław Stefański, sekretarz — Poznań, Pocztowa
20

inż. Edmund Nowakowski, skarbnik — Poznań, Al. Rey
monta 9, tel. 74-16 

inż. Jan  Zaus — Poznań, Mackiewicz 3, tel. 69-82

REFERATY Z II ZJAZDU W KATOWICACH.

Jak  podawaliśmy już do wiadomości w regulaminie 
Zjazdu, opis Zjazdu oraz sprawozdanie z dyskusji i wy
cieczek, zostanie przesiane dodatkowo uczestnikom Zjazdu 
bezpłatnie jako pierwszy i ostatni arkusz (po 8 stron) do 
referatów , wygłoszonych na Zjeździe. Z powodu trudności 
technicznych i s trajku  drukarskiego, który skończył się do
piero przed kilkoma dniami, druk uzupełniających arkuszy 
uległ pewnemu opóźnieniu. Arkusze te będą jednak w n a j
bliższych dniach rozesłane. Prosimy Kolegów o oddanie r e 
feratów  do oprawy, aby ten cenny zbiór prac nie uległ 
zniszczeniu.

Ponadto pewna ilość egzemplarzy Księgi Zjazdowej zo
stanie oddana do handlu księgarskiego po cenie 15, — zł. 
za egzemplarz. Członkowie Związku mogą nabyć ograniczo
ną ilość ksiąg, po cenie 10, — zł. Chętni zechcą złożyć n a
leżność w najbliższym czasie przez P. K. O. Około 100 
egzemplarzy zostanie wysianych do wybitnych uczonych 
zagranicę, jako propaganda polskiej nauki w zakresie kon
strukcyj inżynierskich. Z tego powodu na wstępie Księgi 
podano 2-stronicowe streszczenie jej w języku francu
skim.

szawie, składka za II półrocze winna być wniesiona na kon
to P. K. O. danego Oddziału. Rozliczenia co do wpłaconych 
składek między Zarządem Głównym i Oddziałami będą do
konywać się co kwartał.

Zarząd Główny Związku posiada atrybucje Oddziału 
miejscowego dla wszystkich członków, którzy nie należą do 
żadnego z oddziałów miejscowych. Członkowie ci winni 
wpłacić pełną składkę za r. 1936 t. j. zł. 12, — na konto 
P. K. O. Nr. 29.787 Zarządu Głównego. Składka ta  może 
być wpłacana półrocznie. Legitymacje członkowskie wyda
wane będą przez Oddziały miejscowe, jednego typu dla 
wszystkich członków Związku.

Przedstwiony wyżej sposób wpłacania składek jest nie
co zawiły, jednak w obecnej fazie organizacji Związku nie 
znaleźliśmy innego sposobu dogodniejszego. Dalsze wiado
mości o wpłacaniu składek podamy w następnych biulety
nach.

Prosimy Kolegów o rychłe wpłacenie zaległej składki 
za rok bieżący w myśl wyżej podanych wskazań.



KOMISJA TARYFOWA

Normy imjnagrodzeń opracowane przez Komisję Taryfow ą za obliczenia statyczne, 
projekt konstrukcyjny i inne czynności przy wznoszeniu budowli inżynierskich i budowli 
architektonicznych zostaną podane w następnym Biuletynie.

KOMISJA ODCZYTOW A

ODCZYTY.

W dniu 23 marca 1936 r. i w dniu 6 kwietnia 1936 r. mjr. 
Sobiesław Zaleski wygłosi 2 odczyty cyklu p. t. „Cięż
kie mosty drogowe i ich odbudowa podczas działań 
wojennych”. Każdy z powyższych odczytów stanowić 
będzie zamkniętą całość, ilustrowaną rysunkami 
i przezroczami.

W dniu 27 kwietnia 1936 r. inż. Jerzy Nechay wygłosi 
odczyt p. t. „Budownictwo w Niemczech i Rumunji 
a u nas (spostrzeżenia z podróży)”.

Odczyty odbywać się będą w gmachu Stowarzyszenia 
Techników Polskich w W arszawie przy ul. Czackiego 3/5 
w godz. 20 min. 30 do godz. 22. Po odczytach przewidziana 
jest dyskusja.

KOMISJA ZAGRANICZNA

MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK BUDOWY MOSTÓW
I KONSTRUKCYJ.

Międzynarodowy Związek Budowy Mostów i K onstruk
cyj (L‘Association Internationale de Ponts et Charpentes, 
Zurich) organizuje w dniach od 1 do 8 października 1936 
swój II Kongres Międzynarodowy w Berlinie.

Rząd Niemiecki przyjął p ro tektorat nad Kongresem i 
zaprosił do uczestnictwa oficjalne delegacje zagraniczne.

Zjazd poświęcony będzie obradom nad następującem i 
kwestjam i:

3) plastyczność stali — je j określenie i rola w kon
cepcji obliczenia budowli, a szczególniej układów hyper- 
statycznych.

2) Bezpieczeństwo, a spólczynniki bezpieczeństwa w 
konstrukcjach żelbetonowych z punktu widzenia konstruk
tora.

a) Trwałość — wytrzymałość konstrukcyj na ogciąże- 
nie trw ałe statyczne i dynamiczne.

b) Środki podniesienia wytrzymałości betonu na roz
ciąganie i usunięcia pow-stawania rys.

c) Zastosowania stali wysokowartościowych.
d) Wpływ skurczu betonowania i skurczu termiczne

go.

3) Konstrukcje spawane.
a) Wpływy dynamiczne na konstrukcje spawania 

(doświadczenia i p raktyka).
b) Projektowanie i wykonywanie konstrukcyj spawa

nych z punktu widzenia zmian tem peratur.
c) Kontrola wykonania spawek.
d) Spostrzeżenia nad konstrukcjam i spawanemi wy- 

konanemi.

4) Współczesne kierunki w obliczaniu i wykonywaniu 
mostów konstrukcyj żelbetonowych.

a) Konstrukcje cienkościenne stężone i niestężone.
b) Mosty o wielkich rozpiętościach

o) a) S tudja teoretyczne i doświadczalne nad punktam i 
szczególnemi konstrukcyj metalowych, spawanych

lub nitowanych, (węzły, opory, punkty oddania 
sił skupionych i t. p.).

b) Zastosowania stali w konstrukcjach mostowych.
c) Zastosowania stali w konstrukcjach hydraulicznych.

6) Zastosowania betonu i żalbetu w budowlach wod
nych (przegrody, kanały, przewody wodne o Wysokiem ci
śnieniu i t. p.).

7) Badania gruntów  pod budowlę .
Wszystkie refera ty  kongresowe będą ogłoszone dru

kiem w trzech językach kongresowych (niemiecki, angielski 
i fran cu sk i); Komitet Organizacyjny przewidział poza tem 
specjalną instalację telefoniczną, k tóra pozwoli słuchać 
obrad w jednym iz języków oficjalnych,

Berliński Komitet Organizacyjny, którego przewodni
czącym jest inż. dr. Todt, Generalny Inspektor Dróg Nie
mieckich, przewiduje poiza obi'adami zwiedzenie szeregu 
interesujących budowli i liczno wycieczki. Kongres będzie 
zamknięty oficjalnie dn. 10 października w Monachjum. 
Wszelkich inform acyj co do organizacji Kongresu udziela 
„S ecretariat de l‘A. I. P. C. a 1‘Ecolt. Polytechnique a Zu
rich (Suisse) “ .

N a kongres ten Związek nasz organizuje zbiorową wy
cieczkę inżynierów polskich o czem bliższe szczegóły poda
my w następnych biuletynach.

KONGRES ARCHITEKTÓW SOWIECKICH.

W końcu kwietnia lub z początkiem m aja odbędzie się 
„Wszechzwiązkowy Kongres Architektów Sowieckich" w 
Moskwie. Program  Kongresu obejmuje: zadania architektu
ry  sowieckiej, szkolenie architektów, przebudowa Moskwy, 
arch itek tu ra domów mieszkalnych, przemysłowych i koł
chozów, m aterja ły  budowlane i organizacja projektowania 
i wykonawstwa budowlanego.

Koszt uczestnictwa obejmuje wiza sowiecka, przejazdy 
v/ Z. S. R. R. i koszt 10 - dniowego pobytu w Moskwie, 
co wynosi dla kl. I II  — 340 zł., dla kl II — 530 zł. Zgło
szenia w dniach najbliższych przyjm uje „Union Lloyd” 
W arszawa, Chmielna 44. W Kogresie m ają wziąć udział 
także architekci polscy w ch&rakterze gości.



PRZEGLĄD CERAMICZNY
ORGAN OFICJALNY STAŁEJ DELEGACJI ZRZESZEŃ PRZEMYSŁOWCÓW CERAMICZNYCH R. P.

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :

P .P .: I. Ehrenpreis, inż. J. Merz — Kraków, H. Griinfeld— Katowice, arch. J. Handzlewicz — Grudziądz, inż. E. Lang
ner, H. Martens, arch. L. Burdyński, inż. G. Żelechowski i J. Świętochowski — W arszawa, inż. W. Matzke — Lwów,

W. Stopa — Poznań, inż. Marynowski — Toruń.

Redaktor „Przeglądu Ceramicznego** — inż. A lfred Dziedziul — Chełmno (Pomorze), telefon 53.

NOWA TARYFA TOWAROWA NA WYROBY CERAMICZNE
Od 15 marca r. b. obowiązuje nowa taryfa to

warowa. Układ jej, numeracja oraz redakcja no
menklatury różnią się znacznie od poprzedniej, na 
co zwracamy specjalną uwagę, wszelkie bowiem 
niedociągnięcia, a nawet opuszczenie pewnych li
ter lub słów, pociągnąć mogą zastosowanie ta ry 
fy niewłaściwej, co zawsze dla nadawcy jest nie
korzystne.

Nie wdając się w krytykę nowej redakcji no
menklatury i zaklasyfikowania poszczególnych 
gatunków, co uczynimy potem, podajemy zasad
nicze cechy nowej taryfy, dot. wyrobów ceramicz
nych, z któremi należy się starannie zaznajomić.

Nas specjalnie interesują 2 zeszyty, które każ
da cegielnia i pracownik ekspedjujący winny s tab  
mieć u siebie na biurku:

1) Taryfa Towarowa P. K. P. Nr. 2, część I B. 
Cena zł. 5.—

2) Taryfa Towarowa P. K. P. Nr. 3, część II, 
zeszyt 1 — Taryfy specjalne WH na prze
wóz kamieni, minerałów oraz surowców 
i wyrobów ceramicznych. Cena zł. 1.—
Do nabycia przez M. K. lub Dyrekcje Ko
lejowe.

Najważniejszym jest, by w liście przewozo
wym dokładnie co do litery podana była nazwa to
waru, odpowiadająca nomenklaturze taryfowej, 
oraz żądane było zastosowanie właściwej taryfy 
i tabeli opłat. Podajemy wszystko w pełnem i do
kładnem brzmieniu, wskazując jednocześnie — 
gdzie je należy szukać w obu wymienionych ze
szytach taryfowych.

Uwaga: 1
a) dawne taryfy wyjątkowe nazywają się 

obecnie specjalnemi,

b) najmniejsza ładowność wagonu wynosi 
obecnie 10.000 kg (poprzednio 15.000 kg) 
lit. b.

c) wprowadzono specjalną taryfę za ładunek 
5.000 kg (poprzednio 10.000 kg) lit. a.

1) Cegły pełne i pustaki z gliny (lub wapien
no-piaskowe) — prócz pustaków stropo
wych,
deklarować: „Cegły pełne i pustaki zwy
czajne, nieszkliwione. Poz. 1116 a”.
Żądać taryfy: WH — 68 (Tab. opł. WH — 
32).

Patrz. Cz I. B. str. 113 i Cz. II zesz. 1 str, li) i 33—37

2) Cegły pełne i pustaki szkliwione 
deklarować: „Cegły pełne i pustki zwyczaj
ne, szkliwione. Poz. 1116 b”.
żądać taryfy: klasy 13.

Patrz. Cz. I. B. str, 113 i str. 149 — 153.

3) Pustaki stropowe J)
deklarować: „Pustaki stropowe nieszkli
wione. Poz. 1116 c”.
żądać ta ry fy : WH — 68 (Tab. opł. WH 
— 32)

Patrz, — jak  dla cegły pełnej p. 1.

4) Cegły modelowe, fasonowe, radjalne i inne 
deklarować: „Cegły modelowe — lub faso

1) By uniknąć nieporozumień, należy pustaki stropo
we deklarować wyraźnie, nie zaś jako zwykłe pustaki. N a
leżą do nich: pustaki Foerstera, Pomorze, W estfahla, Aker- 
mana, Biplex, Conradt, Schenajcha i t. d.



nowe — lub radjalne — nieszkliwione. Poz. 
1116 c”.
Żądać taryfy: klasy 14 

Patrz. Cz I. B. str. 149 — 153.

5) Dachówki i gąsiory gliniane (lub wap.-pia- 
skowe) zwykłe
deklarować: „Dachówki i gąsiory gliniane 
(lub wap.-piask.) niefarbowane, niepolero- 
wane, nieszkliwione. Poz. 1117a”. 
żądać taryfy: WH — 74 (Tab. opł. WH — 
32).

Patrz. Cz. I. B. str. 113 oraz Cz. II. zesz. 1 str. 20 i 
33 — 37.

6) Dachówki i gąsiory gliniane (lub wap.-pia- 
skowe), lecz barwione, lub polerowane lub 
szkliwione
deklarować: „Dachówki i gąsiory gliniane 
(lub wap.-piaskowe) barwione, polerowane, 
szkliwione (polewane). Poz. 1117 b”.
żądać taryfy: klasy 8 

Patrz. Cz. I B. str. 113 i 149 —  153.

7) Rury i dreny (sączki)
deklarować: „Rury i dreny (sączki) glinia
ne. Poz. 1118”.
żądać taryfy : WH — 74 (ab. opł. WH — 
32)

Patrz. Cz. I B. str. 113 i Cz. II zesz. 1 str. 21 i str. 
149 — 153.

8) Płyty i tafle z gliny zwykłej nieszkliwione 
deklarować: „Płyty i tafle z gliny zwykłej, 
nieszkliwione, do podłóg, brukowania pod- 
wórz i t. p. Poz. 1120”.
żądać taryfy: WH — 76 (klasa 16)

Patrz. Cz. I. B. str. 113 i 155-158, Cz. II, zesz. 1 str. 21. 

Uwaga:
Nadawca winisn umieścić w liście przewo
zowym oświadczenie: „Towar pochodzenia 
krajowego”.

9) Płyty i tafle — szkliwione
deklarować: „Płyty (flizy, tafle) z gliny 
zwykłej, nieogniotrwałe, także szkliwione

(glazurowane), także łupane lub rozcinane, 
także dziurkowane wraz z, należącemi do 
nich listwami, żłóbkami i narożnikami. Poz. 
1121” .
żądać taryfy: WH — 78 (klasa 13)

Patrz. Cz. I B. str. 113 i 149 — 153, Cz. II. zesz. 1, 
str. 21.

Uwaga:
Nadawca winien umieścić w liście przewo
zowym oświadczenie: „Towar pochodzenia 
krajowego”.

10) Klinkier budowlany
deklarować: „Klinkier budowlany wszelkie
go rodzaju. Poz. 1123”.
żądać taryfy: WH — 80 (Tab. opł. WH —
3 )

Patrz. Cz. I B. str. 113 i Cz. II., zesz. 1, str. 22.

Wytwórcom i nadawcom cegły silikatowej 
(wapienno-piaskowej) zwracamy na to uwgę, że 

wprowadzono osobną taryfikację dla cegły wapien
no-piaskowej bitumowanej (Poz. 1116 f). Wobec 
tego zwykła cegłę wap.-piaskową należy klasyfi
kować w /g  poz. 1116a jako cegłę z piasku i wap
na, a nie jako wapienno-piaskową.

Wymieniliśmy najważniejsze pozycje, ograni
czając się do głównych gatunków ceramiki budo
wlanej ; co do reszty — odsyłamy do samej tary
fy.

Wobec tego, że i nomenklatura i określenia ta
ryf są skomplikowane, zaleca się obstalowanie 
osobnych stempli dla każdego gatunku, by unik
nąć przeoczeń.

Wszelkie nieporozumienia, które zajść mogą 
przy stosowaniu nowej taryfy, prosimy natych
miast ze szczegółami komunikować niżej podpisa
nemu do Chełmna. Również prosimy o uwagi co 
do pożądanych zmian i poprawek w nowej tary
fie.

Inż. A . Dziedziul 
Członek Państwowej Rady Komunikacyjnej.

C e ra m ic y  jjj

w spójności i sprawności organizacyjnej leży 

^ wasza si ła



O  KONGRESIE CERAMICZNYM W BERLINIE
Niezrozumiale jest zasadniczo negatywne nastawienie 

naszych władz do udziału Polaków w wszelkiego rodzaju 
kongresach naukowych i zawodowych zagranica. Z jednej 
strony urządza się wszelkiego rodzaju masowe wycieczki 
turystyczne do Jugosław ji, A-ustrji, Rzymu, Palestyny i t. 
d. w takich ilościach, że brak nawet czasami chętnych. Ma 
to być rekompensata za wywóz naszych świń, węgla i t. d.
— Z drugiej strony, jeżeli sie rozchodzi o zjazd lub kon
gres naukowy, wydaje sie tylko kilka paszportów ulgo
wych zaledwie wystarczających, by Polski na kongresie 
nic zabrakło, i to po usilnych staraniach.

Należałoby nareszcie skończyć z tym zacofanym pun
ktem widzenia, negującym konieczność nauczenia się cze
goś i postępu w nauce i przemyśle. Czyż uważamy, że je 
steśmy już tak przepełnieni wiedzą i postępem, że zetknię
cie się z zagraniczną nauką i doświadczeniami nic nam dać 
me może? Przypuszczamy, że taki pogląd byłby nie do obro
nienia.

Polski świat naukowy, a  szczególnie techniczno - prze
mysłowy i budowlany od lat odgrodzony jest murem chiń
skim od zagranicy i słabo orjentuje się, co tam  się dzieje. 
Dlatego też częstsze zetknięcia się z zagranicą, szczególnie 
na kongresach naukowych, uważać należy za konieczneść, 
bo nawet Sowiety to uznały i coraz częściej masowo wysy- 
lajii swych działaczy naukowych i gospodarczych zagrani
cy. U nas jest inaczej; z prawdziwą goryczą zawsze wspo
minamy o tych trudnościach paszportowych, które stawiane 
nam są przy wyjazdach właśnie n a  kongresy naukowe.

Tak samo było i tym  razem. Od u miesięcy prosiliśmy
o paszporty dla większej ilości ceglarzy naszych na Kon
gres Ceramiczny do Berlina. Akcentowaliśmy, że jest to 
jedyna w Europie możliwość nauczenia się czegoś i zazna
jomienia z postępami w ceramice i z nowoczesnemi sposo
bami budownictwa. Nie mamy w k ra ju  ani wydziału ce
ramicznego na którejś z wyższych uczelni, ani organizacji, 
która zajm uje się naukowi1 mi badaniam i nad ceramiką. 
W ostatnim momencie, bo 15 stycznia, odmówiono nam 
paszportów7 (wyjazd nastąpić miał 24.1). W rezultacie po
jechało z Polski tylko kilka osób, zam iast 92. Nie wiemy, 
kto tu zawinił, uważamy tylko, że udzielenie paszportów 
5-dniowych walucie naszej nie zaszkodziłyby. Naszych kole
gów pozbawiło to  jednak możliwości uczestniczenia wr wy
soce pouczających, bo przedewszystkiem praktycznie u ję
tych naradach i referatach, oraz w zwiedzaniu wzorowych 
zakładów ceramicznych. W ygląda to tak , jakby komu na 
tem zależało, by nasze i tak  technicznie zacofane cegielni- 
ctwo utrzymywać nadal w stanie obecnym.

A teraz o samym kongresie. Jak  co rok zebrało się 
w dużem audytorjum  Langenbeck - Virchow - H aus'ie oko
ło 1000 ceglarzy z całych Niemiec i zagranicy. Prezes la
boratorjum Prof. 'Segera i Cram era Dr. Hecht, otw ierając 
obrady, cerdecznie w itał tak  licznie przybyłych kolegów nie
mieckich i zagranicznych. Obrady toczyły się przez 2 dni 
od 10 rano do C wieczorem, przyczem wygłoszono i prze
dyskutowano 12 referatów z wszelkich dziedzin ceramiki.

Poruszano najpierw  znamienne reform y organizacyjne 
w niemieckim przemyśle ceramicznym, bazujące się na za
sadach korporatywnych. Silnie akcentowano konieczność 
ścisłej współpracy pomiędzy pracodawcami i pracobiorca
mi na zasadzie wzajemnego zaufania i poszanowania jed
nostki, bowiem tylko taka współpraca tworzy zdrową i ko- 
.rzystną dla ogółu i całego k ra ju  komórkę przemysłową.

Z takich zgodnie pracujących jednostek przemysłowych 
tworzy się zdrowa i twórcza całość.

D ruga część obrad stała pod hasłem: ttxlulnua. przy
czyn braków i wad w cegle i sposobóic ziralczanin i usu
waniu takowych, kwestje dla każdego ceglarza najbradzie.i 
bo’ące. Przytem  zastosowTano oryginalną formę dyskusyjno 
referatow ą: na podjum weszło 3 wybitnych ceglarzy: inż. 
Streck, dyr. Ilse Grube, Dr. Pulfrich, kierownik techn. la
boratorjum  Prof. Segera i Cram era oraz inż. Hielscher, re
daktor T. I. Ztg. Rozpoczęła się ciekawa rozmowa i dyskus
ja  pomiędzy tymi fachowcami co do wszelkich wad i spo
sobów ich usuwania przy dobywaniu i sortowaniu glin, 
przy ich przeróbce i suszeniu oraz przy wypalaniu. W dys
kusji żywy udział b rała cała sala, staw iając pytania, pro
stu jąc i oponując. Jednocześnie demonstrowano cały sze
reg cegieł i dachówek z różnemi wadami, przyczem sta
rano się wyjaśnić przyczyny tych wad i sposoby do ich u- 
suwania,

Przez nieomal 4 godziny trw ała  ta  ciekawa analiza 
i dała obecnym bogaty doświadczalny i teoretyczny pogląd 
na środki zwalczania poruszanych wad. Należy podkreślić 
doskonałą praktyczną celowość takiej dyskusji, k tóra trzy 
m ała pias przez cały czas wT niesłabnącej uwadze tak, że 
żałowaliśmy, gdy dyskusja została zakończona. Sposób ta- 

k ie j dyskusji polecić należy organizatorom wszelkich zjaz
dów, nie męczy on bowiem zupełnie uczestników, którzy 
w niej mogą jednocześnie brać czynny udział.

Przedstawiciel M inisterstwa Skarbu (wydz. bud. na
ziemnego) omawiał sprawę dopuszczenia do użycia ivszcl- 
kich nowości z dziedziny materjałów budowlanych, naw ad
niających obecnie wszędzie rynek m aterjałów  budowdanych. 
S tanął on na stanowisku konieczności dalekoidącej rezer
wy w'zgledem owych nowości i możliwości dopuszczenia ich 
do użytku tylko po dokonaniu szeregu prób praktycznych, 
potwierdzających niezbicie ich celowTość i cechy wytrzym a
łościowe.

Poruszano w jednym referacie również te możliwości 
praktyczne, które daje szersze zastosowanie nowoczesnych 
wyrobów ceramicznych w budownictwie. Prezes polskiej 
grupy uczestników kongresu zademonstrował przytem no
wowydaną książkę polską ,,Noweezesna ceramika budowla
na", k tóra tak  się podobała obecnym, że z miejsca poru
szono sprawę wydania je j niemieckiego tłómaczenia w do
stosowaniu do tam tejszych warunków. Zaznaczono brak po
dobnej pracy w języku niemieckim.

Pozatem mowa była, naturaln ie, o kształtowaniu się 
cen na wyroby ceramiczne i o dzikiej konkurencji pomiędzy 
ceglarzami niemieckimi (zupełnie jak  u n as!). Stary, ale 
jakże miły dla każdego ceglarza tem at, ■— prawdziwie ko
jąca muzyka,

A na końcu inż. Weichelt mówił o sposobach i środkach 
do wysadzania w  gliniej/. Był to jeden z najlepszych re
feratów , który kiedykolwiek mieliśmy możność wysłuchać.

N a 3-ci dzień zwiedziliśmy 2 duże cegielnie p. von 
Bethmann - Hollwega w Hohenfinow (20 m. rumowiska 
należy zdjąć zanim otrzymać można samą glinę!!) oraz 
znaną szamotownię Freienwalde. A polską grupę organiza
torzy kongresu na 4-ty dzień specjalnie zawieźli do slaw-



nej Use Grube w Senftleben na Dolnych Łużycach, gdzie 
I olaków (w tem  i panią Czubek z Poznania, właśc, ceg. 
Antoninek) przez cały dzień gościnnie przyjmowano. Spec
ja lna  wdzięczność za tą  wielką grzeczność należy się nasze
mu przyjacielowi inż. hr. Czerninowi, który pozostawił po 
sobie najm ilszą pamięć jako gość nasz podczas zeszłorocz
nej Wystawy Drogowej w Warszawie, oraz Dyrekcji Fse 
Grube, Pozatem służył nam, jak  zawsze, cenną pomocą i r a 
dą nasz kolega red. A. Hielscher z T. I. Ztg. któremu na 
tem miejscu wyrażam y ponownie nasze uznanie.

Kongres urozmaicony był kilku imprezami towarzy

ski emi oraz zwiedzeniem W ystawy Rolniczo - Gospodarczej 
i Łowickiej na Kaiserdamm (Griine Woche).

Żałujemy bardzo, że tak  nieliczna ilość rodaków mo
gła wziąć udział w tej nad wyraz udanej imprezie, z któ
rej —prócz wiele przyjemnych wspomnień—przywieźliśmy 
do domu sporo cennych wiadomości fachowych. Może Wy
sokie Władze Skarbowe w roku przyszłym będą bardziej 
łaskawe dla ceglarzy polskich co do paszportów zagranicz
nych, bo właśnie nam, jak  może nikomu innemu, potrzebne 
są takie zetknięcia się z postępem w ceramice i budo
wnictwie.

STATYSTYKA CEGŁY 1933 -  1935
Ilość zatrudnionych robotników w  cegielniach (w tys. rob.)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1933 2.9 2.6 3.9 7.2 13.0 16.6 19.7 20.5 18.3 13.1 10.2 5.1

5.6

7.7

1934 4.0 4.1

4.1

7.03 12.6 18.0 21.0 21.8 21.8 19.2 13.5 9.9

1935 4.1 6.4 12.6 18.3 21.0 22.7 22.5 21.0 16.3 12.6

1936 6.4

J rzewó z kole ow y wyrobów  ceramicznych (w tys. tonn)

I ir III IV V VI VII VIII IX X XT XII

1933 9.9 11.7 31.1 36.3 64.5 68 9 81.4 97.3 103.5 115.0

116.0

79.4

80.6

37.6

36.31934 20.0 28.5 52.0 67.9 92.9 93.9 98.0 104.0 99.1

122.7

ł. Urz.

1935

Średnie

22.6 

ceny c

26.6 

egły z

52.1 

a 1000

61.0 

szt. lo<

94 3 

zo cegi

105 0 

elnia w

121.0 

g. note

118.0 

wań G

143.0

St.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1934 36.43

35.43

36.29 35.93 36.07 35.97

38.07

36.14

37.211935 36.21

37.36

36.20 36.14 36.29 36.00 35.86 35.14 35.43 38.21

1936

K R O N I K A
PRZENIESIEN IE BIURA STAŁEJ DELEGACJI 

Z. P. C. R. P.
SPROSTOWANIE.

W artykule p. dr. Galona p. t. „C harakterystyka i po- 
Siedziba i biura Stałej Delegacji w W arszawie prze- dział glin ceramicznych”, w poprzednim numerze „Przeglą- 

niesione zostały na ul. Królewską 8 do Sp. Akc. „Pustel- du Ceramicznego” zakradł się z winy drukarni następu- 
nik” tel. nr. 611-60, dokąd kierować należy wszelką ko- jący przykry błąd, który prosim y sprostować:
respondoncję dotyczącą Stałej Delegacji. Na str. 77 w klasyfikacji wiekowej iłów i glin 

w okresie przed epoką lodową punkt „c” winien brzmieć:
c) il kaolinowi/ (garncarski) — obszar wy

stępowania: Wołyń i obszary graniczne,

Zakł. Graf. „D RU K PRASA", Now y-Świat 54. Te>l.: 615-56 i 242-40.
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(M.) W zeszycie 2-gim Przeglądu (str. 65) podaliśmy 
genezę i przebieg konferencji, k tóra odbyła się w styczniu 
b. r. w M inisterstwie Przemysłu i H andlu pod przewodni
ctwem dyrektora M Kandla i miała na celu wyjaśnienia 
sprawy art. 145 praw a przemysłowego t. j. uprawnień —do 
wykonywania robót budowlanych objętych art. a r t. 333 i 
334 praw a budowlanego (wznoszenie, przebudowy, nadbudo
wy budynków, ogrodzeń i t. p ) .

Konferencja ta  wyłoniła Komisję Porozumiewawczą, do 
której weszli pp.: B. Sikorski — dyrektor Zw. Izb. Rzemie
ślniczych R. P., inż. arch. P. Kwiek — ze Stow. Arch. R. P., 
prezes J. Widuch, dyr. L. Kuntze — ze Zw, Stow. Sam. Bud. 
i Kier. Bud. R. P., prezes S Pronaszko i S. M artens ze 
Stow. Zaw. Przem. Bud. R. P., inż. A. Dyżewski z Pol. Zw. 
Inżyn. Bud., S. Żelazko ze Zw. M ajstrów Budowl. oraz W. 
Lejman, S. Domaradzki i S. Czechowicz ze Zw. Izb. Rze
mieślniczych. ; ■ ]

Komisja ta  na zebraniu w dn. 8 lutego b. r. po prze
prowadzeniu obszernej dyskusji przyjęła wniosek powołania 
podkomisji ścisłej, k tóra biorąc pod uwagę wyniki dysku
sji wypracowałaby projekt formalnego rozwiązania zagad
nienia.

Według protokułu tego zebrania Komisji Porozumie
wawczej za je j wyniki należy uważać następujące przyjęte 
tezy:

a) zmianę artykułu  145 pr. przem. w tym  duchu, aby 
wymagany do praw a wykonywania robót budowlanych ty 
tuł mistrza m urarskiego lub ciesielskiego był traktow any 
jako najniższa wymagana klasyfikacja zawodowa, a nie 
jako jedyna,

b) potrzebę wylegitymowania się przez fachowców o 
wyższem lub średniem wykształceniu prak tyką budowlaną.

Podkomisja powołana została w składzie: przewodni
czący — dyr. B. Sikorski, W. Lejman ze Zw. Izb. Rzem., 
inż. A. Dyżewski ze Zw. Inż Bud., S. M artens ze Stow. Zaw. 
Przem. Bud. R. P.

Podkomisja, licząc się zarówno ze względami gospodar- 
czemi, jak bezpieczeństwa publicznego i rozwoju technicz
nego budownictwa, przedyskutowała całość zagadnienia i 
doszła do zgodnego wniosku, że praw a nabyte zarówno w 
odniesieniu do inżynierów budowlanych i architektów  jak  i 
budowniczych winny być w pełni zastosowane i uszanowa
ne. Wyrażono przytem pogląd, że prawo przemysłowe w 
swem pierwotnem brzmieniu w pełni uznawało automatycz
ne przedłużenie wszelkich uprawnień nabytych w /g  praw

państw  zaborczych i dopiero nowela wprowadziła pod tym 
względem nowe normy,

W odniesieniu do uregulowania spraw  na przyszłość t. 
j. tych osób z wyższem lub średniem wykształceniem tecli- 
nicznem, które wyklucza od praw  wykonawczych art. 145 
praw a przemysłowego zastanaw iano się nad możliwością 
znalezienia doraźnego, w ram ach samej ustawy bez potrze
by je j nowelizacji, rozwiązania

W tym  zakresie wysunięta została przez jednego z 
członków koncepcja, polegająca na powołaniu przy Politech
nikach krajowych komisji egzaminicyjnych, czy kontrolu
jących, a to w myśl art. 158 praw a przemysłowego Złoże
nie egzaminu praktycznego (program  i skład Komisji do 
uzgodnienia) przed tą  komisją, bezpośrednio po ukończeniu 
studjów  dla inżynierów, a po pewnej praktyce dla absol
wentów szkół średnich budowlanych, nadawałoby upraw nie
nia do wykonawstwa robót budowlanych

Przedstawiciele rzemiosła w czasie rozmów wskazywali 
na trudności na jakie napotykają w załatwieniu sprawy ze 
strony poszczególnych Izb Rzemieślniczych, których opinje 
są krańcowe i niekompromisowe.

Ponieważ przedstawiciele rzemiosła powołali się na ko
nieczność zaakceptowania tych koncepcji ze strony między- 
izbowej komisji budowlanej, przeto dalszy ciąg rozmów zo
stał odroczony do daty zebrania te j komisji.

Odnośne uchwały rzemiosła, powzięte na zebraniu w 
dn, 19.III. b. r . bardzo rygorystycznie ujm ujące zagadnie
nie, zostały skorygowane przez Zarząd Związku Izb Rze
mieślniczych, który ostatecznie u ją ł je  w formę następu
jącą :

I.

„1) architekci, inżynierowie wodni, lądowi i budowla
ni, oraz budowniczowie, którzy nabyli praw a wykony
wania robót budowlanych na podstawie przepisów praw 
nych, obowiązujących w jednem z b. państw  zaborczych, 
p raw a te  zachowują nadal;

„2) architekci, inżynierowie wodni, lądowie i budow
lani ,którzy ukończyli studja przed dniem 15 grudnia 1927 
r. (t. j. przed dniem wejścia w życie polskiego praw a prze
mysłowego) i nabyli praw a wykonywania robót budowla
nych, zgodnie z obowiązującemi przepisami, praw a te za
chowują nadal;

II.

„1) architekci, inżynierowie wodni, lądowi i budowlani, 
nabyw ają prawo do wykonywania robót m ularskich i cie



sielskich o ile po uzyskaniu w mysi art. 361 praw a budow
lanego upraw nienia do kierowania robotami budowlanemi 
wykażą się dostateczną conajmniej roczną praktyką wy
konawczą przy robotach mularskich lub ciesielskich, cho
ciażby odbytą w czasie studjów politechnicznych, poświad
czoną przez architekta, względnie przez rek torat politech
niki i uzyskają następnie dyspensę z mocy ust. 2 a rt. 146 
praw a przemysłowego;

„2) budowniczowie nabyw ają prawo wykonywania ro
bót mularskich lub ciesielskich:

,,a) po odbyciu trzyletniej, po ukończeniu szkoły, p rak
tyki przy wykonawstwie robót ciesielskich i mularskich, 
potwierdzonej zaświadczeniem m istrza, u którego odbywa'i 
praktykę. Do praktyki mogą być zaliczone miesiące p rak 
tyki odbytej podczas studjów w szkole, stwierdzone przez 
kierownika szkoły;

,,b) po uzyskaniu następnie ty tu łu  m istrza w m ularst- 
wie lub ciesielstwie przez złożenie egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną mistrzowską przy Izbie Rzemieślniczej;

„3) inżynierowie, spraw ujący kierownictwo robót bu
dowlanych, nie mogą jednocześnie na tej samej budowie 
zajmować się wykonawstwem robót mularskich i ciesiel
skich".

Niestety, ani uchwała Komisji budowlanej Zw. Izb. 
Rzem. ani cytowana wyżej uchwała Zarządu Zw. Izb. nie 
stworzyły podstaw do dalszych pertrak tac ji i porozumienia. 
W ten sposób nie byio możliwe przeciąganie bezprzedmio
towych pertraktacji.

Za uzgodnioną właściwie należy uznać sprawę praw  
nabytych, która dojrzała do wyświetlenia przed odnośne o- 
kólniki M inisterstwa Przemysłu i Handlu. Zagadnienie za
sadnicze pozostało otwarte. W dn. 20 b. m. w Stow. Zaw. 
Przem. R. P. odbyła się konferencja przedstawicieli Zw. 
Inż. Budowlanych, S. A. R, P.-u, Związku Stow. Sam. Bud. 
i Kier. Robót i Stow. Zaw. P. B. poświęcona omówieniu dal
szych wspólnych kroków w tej sprawie.

Na konferencji te j zgodnie ustalono zasadę, że dla 
uproszczenia sprawy należałoby do czasu znowelizowania 
ustawy, poza zagwarantowaniem praw  nabytych, udzielić 
praw a wykonawstwa robót tym  wszystkim osobom, które 
w myśl artykułów  361, 362, 363 i 364 praw a budowlanego 
m ają prawo  kierowania robotami budowlanemi.

Pogląd ten został przedstawiony dyrektorowi Depart. 
Przem. Min. Przem. i Handlu.

** *
Tak się przedstawia strona historyczna i form alna za

gadnienia, poniżej pragniemy jeszcze poświęcić nieco uwa
gi jego meritum.

Już styczniowa konferencja w M inisterstwie Przemyśli; 
i Handlu wykazała, że artykuł 145 pr. przem. w dzisiej- 
szem swem brzmieniu stw arza przywilej dla mistrzów rze
miosł budowlanych, jako przedsiębiorców budowlanych.

Nie negujemy, rozumie się, potrzeby praktyki dla wy
konawstwa robót budowlanych, nie możemy jednakże pod 
żadnym pozorem zgodzić się z tezą, że jedynie i wyłącznie 
praktyka w każdem poszczególnem rzemioś'e budowlanym 
może stworzyć z inżyniera lub technika odpowiedzialnego 
wykonawcę robót budowlanych.

idziemy dalej, gdyż nie możemy naw et zrozumieć tezy 
podtrzymywanej przez rzemiosło, żeby ktoś powołany do 
Kierow ania robotą budowlaną, ktoś odpowiadający wobec 
praw a za jakość roboty, ktoś, kto wreszcie rozporzą
dza szeroką wiedzą w dziedzinie budownictwa i poważnem 
na kierowniczem stanowisku doświadczeniem, nie mógł 
prowadzić robót budowlanych na równi z mistrzem rze
mieślniczym.

Chcemy tu  podkreślić niezwykle giętką in terpretację 
przepisów art. 145 przyjętą wewnętrznie przez samo rze
miosło, która pełnię praw  wykonawczych na budowie daje 
mistrzom m urarskim  i ciesielskim, stw arzając z nich owych 
tak  skądinąd zwalczanych przez samo rzemiosło uniw ersal
nych mistrzów budowlanych i nie wymagając od nich p rak 
tyki w każdym poszczególnym rodzaju rzemiosła dla wyko
nania całokształtu budowy.

Doceniając w pełni znaczenie społeczne i gospodarcze 
rzemiosła nie przypuszczamy, aby przez stw arzanie tego ro
dzaju sytuacji prowadziła droga do wywalczenia rzemie
ślnikowi polskiemu właściwej pozycji.

Całe przeto rozpatryw anie meritum sporu należałoby 
uznać za wielkie nieporozumienie.

W ustawie przemysłowej znalazł się lapsus, nieżyciowy 
przepis, niczem nieusprawiedliwiony, skrajnie jednostronny 
przywilej.

Je st rzeczą pewną i natu ra lną , że w raz z rozwojem 
techniki miejsce w wykonawstwie budowlanem zajmuje 
również technik, budowniczy, inżynier.

Nie jest możliwem postęp ten hamować, gdyż żaden 
sztuczny przepis te j dynamiki rozwojowej nie powstrzyma.

Dla uniknięcia jednakże mogących wyniknąć z czaso
wego choćby stosowania tego przepisu wstrząsów i zakłóceń, 
najnajprędzej należy przepis ten znowelizować, gw aran tu
jąc  przytem rzemiosłu, że m istrz m urarski i ciesielski o- 
chroniony będzie od konkurencji niefachowej na budowie . 
t. j. od konkurencji tych, którzy wyszkolenia technicznego 
i p raktyki budowlanej rzeczywiście nie posiadają.

S. PRONASZKO.

UCZNIOWIE PRZEMYSŁOWI
Dobra organizacja społeczna wymaga, aby natu ra lny  

przyrost ludności był odpowiednio przygotowany do pracy 
zarobkowej, młode zatem pokolenie winno wchodzić w życie 
z teoretyczną i praktyczną wiedzą zawodową. N adm iar ro
botników niewykwalifikowanych to pauperyzacja społeczeń
stwa, to ciężar więcej konsumujący niż dający dochodu spo
łecznego.

Zwiększająca się ilość zastępu robotników niewykwa
lifikowanych wskazuje na brak odpowiedniej polityki wy
chowawczej, szczególnie w odniesieniu do przemysłu, rze
miosła oraz średniego i drobnego handlu.

W k ra ju  o przewadze ludności rolniczej nadm iar na
turalnego przyrostu, niemogącego znaleść pracy na roli, 
napływa do m iast i ośrodków przemysłowych i stale powięk
sza i tak  już duże zastępy robotników niewykwalifikowa
nych, natom iast w poszczególnych zawodach zaczyna się od
czuwać brak młodych sił odpowiednio wykwalifikowanych.

Kryzys obecnie przeżywany niewątpliwie w dużym sto
pniu zaciemnia powagę sprawy, jednakże kryzys wiecznie 
trw ać nie będzie, a  przy poprawie konjunktury  zaniedbanie 
w zawodowym szkoleniu młodzieży ujaw ni się w całej peł



ni, a zaniedbań w te j dziedzinie nie można odrobić z dnia 
na dzień.

Twórcy naszych ustaw socjalnych zapatrzeni we wzory 
państw zachodnich, odpowiednio zorganizowanych, nie ty l
ko myśli} o bezkrytycznem naśladownictwie, ale często chcą 
wyprzedzić zachód w rozwoju ustawodawstwa socjalnego i 
wskutek tego widzimy zanik chęci u pracodawców do szko
lenia młodego pokolenia.

W ustawodawstwie o pracy małoletnich posunęliśmy 
się tak daleko, że w rezultacie nauczanie zawodowe stało 
się ciężarem związanym z całym szeregiem utrudnień for
malnych i prawnych, a  że w obecnych czasach życie gospo
darcze i tak jest mocno przez biurokrację skrępowane, prze
to coraz mniej jest chętnych do przysparzania sobie dobro
wolnie dodatkowych kłopotów, związanych z nauką młodzie
ży.

Rozwój szkolnictwa tak  powszechnego jak  i zawodowe
go został zahamowany wskutek naszych złych warunków 
finansowych i nasze zam iary i nadzieje w tym  kierunku 
nie zostały zrealizowane, a próby praktycznego szkolenia w 
szkołach zawodowych w specjalnie na ten cel tworzonych 
w arsztatach szkolnych w ytw arzają niezdrową konkurencję 
na rynku przemysłowym, przeciwko czemu w ystępują zupeł
nie słusznie sfery przemysłowe, jako przeciwko nielojalnej 
konkurencji prowadzonej na koszt skarbu i podatników.

Twórcy ustawy przemysłowej, którzy powinni znać i 
wyczuwać warunki rozwojowe sprzyjające przemysłowi, 
rzemiosłu i handlowi również poddali się sugestji zbytnio 
rozbudowanego dla naszych warunków ustawodawstwa ;SO- 

cjanego. ! i
W tym stanie rzeczy, zapewniwszy teoretycznie ochro

nę pracy małoletnich, jednocześnie pozbawiamy ich możno
ści zdobycia praktyki zawodowej i mnożymy ilość pracowni
ków niewykwalifikowanych, którzy za zbytnią nad nimi 
ochronę w okresie dojrzewania cierpieć muszą całe życie.

W przemyśle budowlanym, a głównie w m urarstw ie i 
ciesielstwie stan faktyczny nauki młodzieży przedstawia

się gorzej niźli w innych zawodach. O rganizacje cechowe 
m urarskie i ciesielskie w wieku XIX w większych miastach 
wobec rozwoju techniki budowlanej oraz braku średniego 
szkolnictwa zawodowego, szczególnie w b. zaborze rosyj
skim, dążyły do podniesienia wymagań co do wykształce
nia ogólnego i technicznego dla nowowstępujących uczni.

W tym  stanie rzeczy w cechach m urarskim  i ciesiel
skim większych m iast poziom wykształcenia czeladzi i m aj
strów podnosił się i narazie tą  drogą starano się wypełnić 
braki szkolnictwa zawodowego dla m ajstrów , ale zapomnia
no o szarym tłum ie robotników m urarzy i cieśli, dla któ
rych ten wyższy poziom wykształcenia nie był dostępny i 
wskutek tego nasi m urarze i cieśle zdobywają umiejętność 
zawodową własnym przemysłem, bo nauką młodych sił nikt 
się dzisiaj nie in teresuje i w rezultacie mamy coraz mniej 
odpowiednio wykwalifikowanych m urarzy i cieśli.

W ielokrotnie już podkreślano na łamach naszego pis
ma, że przemysł budowlany jako przemysł zależny od wa
hań koniunkturalnych i sezonowych a nie mogący wskutek 
tego w okresach zastoju pracować „na skład", ma wiele 
cech odróżniających go od przemysłów fabrycznych i wsku
tek tego i w prawodawstwie przemysłowem i socjalnem te 
odrębności powinny być uwzględnione.

W dziale VI ustawy przemysłowej o uczniach przemy
słowych, a więc fabrycznych, rzemieślniczych i innych jak 
też usługowych lub handlowych, obejmującym zaledwie pa
rę paragrafów , ważny problem nauczania młodzieży po trak
towany został po macoszemu.

Ten dział ustawy przemysłowej powinien być odpowied
nio przepracowany i uzupełniony w porozumieniu ze sfe
ram i zainteresowanemi, a przemysł i rzemiosła powinny 
być zachęcane, a naw et przymuszane do obowiązku naucza
nia młodzieży.

A pam iętać trzeba, iż w roku 1935 - 36 zabrakło w 
szkołach powszechnych miejsca dla około miljona dzieci, 
które dzięki ustawie o pracy młodocianych, stworzonej na 
wyrost muszą się stać robotnikami niewykwalifikawanymi.

INŻ. TNŻ. P. JO H AN N SEN  I T. KUHNKE.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ORGANIZACJI 
ROBÓT DROGOWYCH

Rozwijając podany w tytule tem at, dla lepszego pod
kreślenia i uwypuklenia cech charakterystycznych dla orga
nizacji robót drogowych niejednokrotnie posługiwać się bę
dziemy porównaniem tego typu robót z robotami budowla
nemi.

Jeślibyśmy chcieli uplastycznić sobie zasadniczą różni
cę, jaka zachodzi w podstawach organizacji robót budowla
nych i drogowych, to osiągniemy to najłatw iej porównywu- 
jąc ze sobą dwa podstawowe elementy geometryczne: punkt 
i linję.

Roboty budowlane możemy uważać za roboty organizo
wane w punkcie, zaś drogowe wzdłuż linji. Roboty budow
lane mając przez cały czas trw ania za podstawę swój punkt 
pierwotny, rozw ijają się w kierunku pionowym i przez cały 
czas swego rozwoju nie tracą  łącznością ze swą podstawą. 
Natomiast roboty drogowe rozw ijają się inaczej. Kierunek 
ich rozwoju można nazwać poziomym, przyczem robota 
przesuwa się wzdłuż linji, odrywając się w bardzo szybkim 
czasie po rozpoczęciu, od swego punktu początkowego. Jest 
to pierwsza zasadnicza różnica między temi dwoma kate-

gorjam i robót i jednocześnie pierwsza charakterystyczna 
cecha robót drogowych.

D ruga zasadnicza różnica wynika z warunków lokal
nych, w jakich prowadzi się roboty budowlane i drogowe. 
Pierwsze z nich prowadzone są, poza nielicznemi wypadka
mi nadbudów i remontów, na placach ogrodzonych dostęp
nych tylko dla potrzeb budowy, natomiast roboty drogowe, 
niety'ko renowacyjne, ale w przeważającej ilości wypadków 
i nowe, prowadzone są wzdłuż istniejących szlaków komuni
kacyjnych, dostępnych dla ruchu publicznego przez cały 
czas trw ania robót. Wreszcie trzecią charakterystyczną ce
chą organizacji robót drogowych jest dominujący wpływ 
transportów  materjałów masowych na sprawność działania 
całości organizacji.

Przeanalizujem y teraz, jakie zadania sto ją przed orga
nizatorem robót drogowych w związku z wymienionemi po
wyżej cechami charakterystycznem u

O rganizacja robót wzdłuż linji wymaga w pierwszym 
rzędzie ustalenia kierunku w jakim  robota ma się wzdłuż 
tej linji posuwać. Niejednokrotnie kierunek ten bywa przez



zleceniodawcę narzucony zgóry, jednak jeśli wykonawca 
ma wolną rękę co do wyboru kierunku, to przed powzięciem 
decyzji musi rozpatrzyć szereg zagadnień wpływających w 
sposób wybitny na tempo i koszt robót. Na pierwsze m iej
sce wśród tych zagadnień wysuwa się spraw a zapewnienia 
sobie dogodnego i szybkiego dowozu materjałów. M aterjały 
przy robotach drogowych, tak samo jak  przy budowlanych, 
można podzielić pod względem ich pochodzenia na dwie 
kategorje: zamiejscowe i miejscowe. Pierwsze nadchodzą 
transportam i kolejowemi i wykonawca sam musi je prze
wieźć od miejsca wyładunku do miejsca robót, drugie do
wozi zwykle na miejsce robót dos;awca.

Przy dostawie materjałów zamiejscowych koleją wy
stępuje w yraźna różnica między robotami budowlanemi i 
drogowemi. Dla robót budowlanych droga od stacji kolejo
wej do miejsca budowy, to droga od punktu do punktu, ści
śle ograniczona i nie nasuwająca wątpliwości, natomiast 
przy robotach drogowych mamy zagadnienie drogi od punk
tu do linji, dające zwykle kilka rozwiązań, zależnych od 
kierunku, w którym budowa się posuwa. Tutaj pod rozwagę 
wziąć trzeba cały szereg czynników wpływających decydu
jąco na dogodność i koszt przewozów. Będą to: odległości 
przewozu na poszczególne kilometry odcinka, rodzaj i ilość 
m aterjału  potrzebnego na każdym kilometrze, pora sezonu, 
w jakiej dany kilometr ma być wykonywany, ilość potrzeb
nych furmanek i możliwość ich uzyskania w danym czasie 
i danej okolicy.

Jeśli chodzi o znaczenie, jakie dla wyboru kierunku ro
boty m ają m aterjały zakupywane na miejscu, da się ono 
ująć w dwuch punktach: ilość i położenie materjałów  miej
scowych w stosunku do odcinka, oraz kierunek wzrostu cen 
tych materjałów.

Zasadniczo kierunek budowy winien być tak pomyśla
ny, aby transporty  materjałów  masowych odbywały się na
przeciw postępowi budowy, to znaczy, że w m iarę rozwoju 
robót, odległość transportu  maleje. W ten sposób zapobiega 
się trudnościom powstającym przy przywozie materjałów 
przez odcinek będący w przebudowie.

Następnym punktem podlegającym rozpatrzeniu przy 
ustalaniu kierunku robót jest miejsce rekrutow ania robot
ników. Przy robotach drogowych największy procent za tru 
dnionych robotników stanowią t. zw. robotnicy niewykwali
fikowani, których można znaleźć zarówno w dużych ośrod
kach miejskich, jak  i w małych miasteczkach, osada^U ; 
wsiach. Jeśli zatem istnieje wolna ręka w wyborze miejsco
wości, z których można werbować robotnika, spraw a ta  nic 
ma wpływu na wybór kierunku posuwania się roboty. Jeśli 
natomiast, jak  to ma miejsce na naszych robotach publicz
nych, zgóry są narzucone miejsca zapotrzebowania sił ro
botniczych, należy to uwzględnić przy ustalaniu kierunku 
robót drogowych.

P rak tyka wykazuje, że robotnik bardzo niechętnie kwa
teruje poza domem i woli codziennie, nawet odległość kilku
nastu kilometrów, przejść do pracy i z pracy, niż ponosić te 
wszystkie koszty, na jakie jest narażony, zamieszkując zda
ła od rodziny.

Powinno się zatem dążyć do tego, aby robota raczki 
zbliżała się, nie oddalała od miejsca stałego zamieszkania 
większości robotników. Dla robotników jest to bezwątpienia 
dogodne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w miarę posuwania 
się roboty nadchodzą coraz krótsze dnie i wtedy właśnie 
zmniejszanie odległości od miejsca pracy do miejsca zamie
szkania je s t bardzo pożądane. Dla wykonawcy taki kieru
nek roboty też ma pewne znaczenie, pozwala mu bowiem 
przy rozpoczęciu robót i dużej podaży sił roboczych, unik
nąć gromadnego przebywania na robotach całej masy p ■- 
tentów o pracę, których niestety zatrudnić nie może.

Szybkie oderwania się robót drogowych od swego put-- 
ktu początkowego staw ia przed organizatorem rozwiązanie 
tych wszystkich problemów, jakie pociąga za sobą robota 
niezwiązane z punktem, a będące w stałym ruchu postępo
wym wzdłuż linji, wykluczającym stworzenie jednej „bazy 
operacyjnej", jaką norm alnie dla robót budowlanych jest 
plac budowy. Ponieważ jednak każda robota wymaga two
rzenie choćby czasowych .,baz operacyjnych", zatem przy 
robotach drogowych muszą one również przesuwać się w 
jednym kierunku z robotami. Wymaga to uprzedniego wy
boru miejsc nadających się na ten cel, oraz ustalenia ich 
ilości w zależności od przewidzianego tem pa robót i ty or 
nawierzchni.

D ruga charakterystyczna cecha robót drogowych, to 
jest prowadzenie budowy przy jednoczesnym utrzymaniu 
ruchu publicznego, łącznie z omówioną już pierwszą cechą 
t. j. przesuwaniem się roboty, nastręcza, zarówno w czasie 
wykonania, jak i przy organizowania robót, bardzo poważ
ne trudności. Ruch na drogach pod względem jego przezna
czenia można w zarysach podzielić na dwie kategorje: tra n 
zytowy i lokalny. Ruch tranzytowy kieruje się zwykle dro
gą okólną, wykorzystując w tym celu inne istniejące drogi
o nawierzchni tw ardej, lub przystosowując drogi gruntowe 
do przejęcia tego ruchu. Zatem ten rodzaj ruchu specjalnie 
nie daje się we znaki wykonawcy robót. Natom iast ruch lo
kalny odbywający się po poboczu lub po objeździe za rowem 
nastręcza bardzo wiele kłopotu. Równolegle z postępem ro
bót przesuwają się i objazdy, czyli szybkość ich przesuwa-

Rys. 1. W ykonywanie podbudowy nu. drodze Lubochnia ■— 
Piotrków, flrak miejsca na objazd <lla ruchu publiczne<]o.

Rus. 2. Zryivanie starej szutrów ki na drodze riotrlców  — 
Łódź. Las i. kolejka elektryczna nie pozivala na urządzenie 

objazdu poza rowem.



Rys. ■!. Dywanik bitumiczny nu drodze Lubochnia — Piotr
ków po uwałowaniu, jeszcze nie skomprymowany przez ruch 

pojazdów.

nią wynosi w przybliżeniu (>0 ni, I). dziennic, przy niezmien
nej mniej więcej długości 500 ni. b., równającej sie długo
ści odcinka zajętego przez partję roboczą z jednym walcem.

'Fen 500 metrowy objazd posuwający sie codziennie na
przód, codziennie niemal znajduje się w innych warunkach 
zależnych od pogody, gruntu  przez jaki przechodzi, natęża
nia ruchu w danym dniu tygodnia. Rozwiązania tego pro
blemu bez nakładu pewnych kosztów jest niemożliwe. Nie
stety kosztów tych najczęściej zleceniodawca ponosić nie 
chce, wymagając od wykonawcy zapewnienia dogodnych 
objazdów, za rowami lub na poboczach bez utwardnienia na
wierzchni. każąc w ten sposób rozwiązywać swego rodzaju 
kwadraturę koła.

Z drugiej strony przy budowie nawierzchni bitumicz
nej, wałowanej na zimno, ruch publiczny a w szczególności 
samochodowy, staje się elementem niezwykle cennym i po
trzebnym dla późniejszej trwałości tych nawierzchni. Ro- 
wiom po zawałowaniu dywanika bitumicznego koniecznem 
jest jego skomprymowanie i ostateczne utrwalenie, jeszczc 
w okresie ciepłej pogody, przez nacisk obręczy kól pojaz
dów konnych i mechanicznych. Robota winna być tak or
ganizowana, aby w czasie samej budowy ruch publiczny 
był wyeliminowany, natomiast bezpośrednio po zakończeniu 
poszczególnego odcinka należy .stwarzać warunki komuni
kacji, zachęcające pojazdy mechaniczne do kursowania po 
nowozbudowanym odcinku.

Trzecia cecha charakterystyczna dla organizacji robót 
drogowych t. j. transport materjałów  masowych, wymaga 
przedewszystkiem bardzo wyczerpującego i wszechstronnego 
zbadania możliwości najdogodniejszego przewozu m aterja
łów. Dla podkreślenia znaczenia jakie m ają przewozy przy 
robotach drogowych przytoczymy nieco liczbowych danych 
zaczerpniętych z robót prowadzonych przez F-mę K. Rudz
ki i S-ka przy budowie nawierzchni ulepszonych dwuch ty 
pów: 1-szy typ średni (dywanik bitumiczny), 2-gi typ cięż
ki (kostka nieregularna). W pierwszym wypadku (dywa
nik bitumiczny) ilość i waga m aterjałów  potrzebnych do 
wykonania I km. drogi wynosiła w przybliżeniu 1) kamienia 
na pokład .'!()() ton, 2) tłucznia 700 ton, 3) płyt żelbetowych 
na boczne obramowanie 500 ton, 4) piasku na podsypkę 
450 ton. 5) masy bitumicznej 400 ton, (i) smoła i m aterjały 
pomocnicze fiO ton. Razem na 1 1<m. trzeba było dowieść 
materjałów o wadze około 2500 ton.

Ponieważ w roku 1934 wykonano w ciągu 5 miesięcy 
około 30 kim. przebudowy, więc średni przewóz dzienny wy-

Rys. '/• T runsport muterjutów furm ankami na drodze Lu
bochnia — Piotrków.

Pils. .5. Transport kolejkii parowu elementów żelbetowych 
na drodze Lubochnia — Piotrków

2500 x 30
nosił: —-———— =  g()o ton na średnią odległość 15 km.,
czyli 0000 tonokilometrów. Przyjm ując średnią zdolność 
przewozową jednej furm anki 15 tonokilometrów dziennie, 
należałoby przepuścić przez budujące się odcinki około 600 
furm anek na dobę, co było oczywiście niemożliwem i zdecy
dowano uruchomić kolejkę wąskotorową z trakc ją  parową. 
Kolejka ta  z taborem z •'! parowozów i 80 czterotonowyeh 
wagoników w ciągu 5 miesięcy obsługiwała budowę, pracu
jąc na trzy zmiany.

W drugim wypadku (nawierzchnia kostkową) ilość i 
waga materjałów  przedstawia się następująco: 1) kamienia 
na pokład 1000 t., 2) tłucznia 1100 t., 3) piasku na podsyp
kę 1800 t., 4) kostki nieregularnej 1100 t., 5) brukowca 800 
t. Razem na 1 km. (>400 ton. Przy średnim czasie wykonania
1 km. 15 dni roboczych, średni przewóz dzienny wynosi o- 
kolo 425 t., na odległość średnią G kim., czyli 2550 tonokilom. 
Przy zdolności przewozowej jednej furmanki 15 tonokilome
trów, otrzymamy 170 furm anek dziennie w ruchu.

Przytoczone cyfry wymownie świadczą o ogromnem 
znaczeniu przewozów w budownictwie drogowem.

Dla uwydatnienia wielkiej ilości materjałów, zuży
wanych do budowy dróg, można przytoczyć, że, przy ko
szcie budowy 1 km. drogi ciężkiego typu około 135.000 zł., 
waga materjałów  potrzebnych do budowy wynosi około 
0400 ton Za te same pieniądze możnaby wybudować oko
ło 1000 m3 konstrukcji żelbetowej o wadze materjałów
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tylko 2400 ton i konstrukcji żelaznej o wadze zaledwie 
170 ton.

W drugiej części naszych rozważań omówimy sprawę 
organizowania kierownictwa i odcinków roboczych.

Znaczna odległość jak a  dzieli miejsce stałego pobytu 
kierownictwa robót drogowych od poszczególnych odcinków, 
stwarza konieczność wprowadzenia w ich organizacji pew
nej decentralizacji. Całość trasy  zlecanej do wykonania win
na być podzielona na poszczególne odcinki robocze, stano
wiące oddzielne i niezależne od siebie komórki organizacyj
ne, podporządkowane kierownictwu robót, koordynującemu 
działalność odcinków i czuwającemu nad całością robót. P ra 
cą poszczególnego odcinka budowy kieruje zwykle doświad
czony technik, względnie inteligentniejszy m ajster, w kom
petencji którego leży decydowanie na miejscu szeregu 
spraw organizacyjnych, technicznych i gospodarczych w 
myśl ogólnych dyrektyw kierownictwa robót.

Brak wzajemnej zależności organizacyjnej między po- 
szczególnemi partjam i pracującemi na różnych odcinkach 
pozwala na uniknięcie rozpowszechnienia się pewnych nie
domagali czy zatrzym ań w pracy jednego odcinka, na ca
łość roboty. Przy zastosowaniu organizacji tego typu, otrzy
mujemy podział całej roboty na kilka robót mniejszych, z 
których każda prowadzona przez swego kierownika, posia
da swoją partję  robotniczą, swój tabor i inwentarz, swój 
term inarz robót i prelim inarz wydatków.

Pewna niezależność i samodzielność kierowników odcin
ków jest tembardziej konieczna, że kierownik robót niejedno
krotnie zmuszony do załatw iania spraw nazewnątrz budo
wy, w urzędach i instytucjach, może być przez szereg dni 
nieobecny na budowie.

Zorganizowanie robót systemem decentralizacji wyma
ga dużego bardzo nakładu pracy wstępnej, lecz daje poważ

ne korzyści w trakcie samego wykonywania budowy, ułat
wiając kierownictwu robót dozór nad pracą poszczególnych 
odcinków i kontrolę finansową roboty. Wszelkie korekty o- 
pracowanego planu robót, które nieraz w czasie samego 
wykonania budowy należy wprowadzić, są przy tej organi
zacji zawsze łatwe do przeprowadzenia dla poszczególnych 
odcinków, bez ujemnego wpływu na pracę całości.

Jednym z ważniejszych działów organizacji robót dro
gowych jest prawidłowe zaspakajanie potrzeb poszczegól
nych odcinków budowy w wielkie ilości materjałów kamien
nych, piasku, żwiru itp. zakupywanych przeważnie w okoli
cy. Sprawy te w ym agają prowadzenia w danym terenie, o- 
bliczonej na dalszą metę „polityki handlowej”, przeciwdzia
łającej tendencjom wzrostu cen i wyłączającej konkurencję 
pomiędzy poszczególnymi kierownikami odcinków. I)la osią
gnięcia tego, najracjonalniejsze jest stworzenie oddzielnej, 
jednej lub dwuch, organizacji zakupu materjałów, współ
pracujących z kierownikami odcinków, lecz od nich bezpo
średnio niezależnych.

Przytoczony schemat organizacyjny opracowany na 
podstawie omówionych powyżej zasad zastosowano na 
dwuch robotach prowadzonych przez F-mę K. Rudzki i S-ka 
w latach 1934, 1935 oraz w roku bieżącym, przy budowie 
dróg Piotrków — Lubochnia i Piotrków — Łódź.

Zaznaczyć należy, że schemat powyższy obejmuje wszy
stkie jednostki organizacyjne, jakie były stworzone dla prze
prowadzenia robót, jednak ze względu na to, że roboty by
ły prowadzone w latach 1934 i 1935 i będą dokończone w r. 
1936, nic wszystkie z podanych jednostek pracowały jedno
cześnie. Dla uwidocznienia całokształtu rozwoju schematu 
organizacyjnego podajemy poszczególne jego etapy.

DOK 19.34 DOK 1935 DOK 1936
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Kolejność realizacji schematu.

Organizacja ta  mająca za sobą dwuletnią praktykę w 
terenie potwierdziła te swoje dodatnie strony, jakich orga
nizatorzy od niej oczekiwali.

Przytoczone powyżej rozważania pozwalają wyprowa
dzić wniosek, że organizacja robót drogowych wymaga roz
patrzenia większej liczby zagadnień i możliwości, niż to ma 
miejsce przy robotach budowlanych. Jest ona też wskutek 
tego trudniejszą, ale może i ciekawszą.

B. M.

PRZYBLIŻONY SPOSÓB OBLICZANIA NADPROŻY OKIEN 
NAROŻNIKOWYCH

W nowoczesnej architekturze stosuje się często okna 
w narożach budynku bez słupów nośnych podpierających 
narożnik. Nadproża takich okien są konstrukcjam i wspor- 
nikowemi o rzucie poziomym w kształcie tró jk ą ta  prosto
kątnego. Dokładne obliczanie tego rodzaju ustrojów  jest 
dość uciążliwe, a ponieważ są to zazwyczaj konstrukcje

niewielkie, mało wpływające na ogólny koszt budowy, prze
to można z powodzeniem zastosować przybliżone sposoby 
obliczania.

Zwykle przyjm uje się, że w narożniku jest przegub 
kulisty, który wyłącza powstawanie naprężeń skręcających. 
Zadanie sprowadza się przez to 'do obliczenia dwu wspor-



ników o osiach prostych z tym  dodatkowym warunkiem, 
aby ugięcia końców wsporników połączonych wspomnia
nym przegubem byty sobie równe. W oknach symetrycz
nych z jednakowem obciążeniem obu ramion nadproża wa
runek ten spełnia się sam przez się, ale jest tu wypadek 
rzadki.
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o*. C

w 7 /.
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Fu/.
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Zwykle naw et okna symetryczne m ają obciążenia nie
równe a najczęściej i rozpiętość i obciążenia ramion nad
proża są niejednakowe.

W ogólnym przypadku zadanie je s t jednokrotnie sta  
tycznie niewyznaczalne. Jako niewiadomą obieramy od
działywanie wzajemne ramion belki w przegubie narożni
kowym, które doprowadza do wyrównania ugięć obu ra 
mion. Oznaczamy wielkość tego oddziaływania przez C 
i nazwijmy dodatnim kierunek siły ciężkości, to na jedno 
ramię będzie działać +  C a na drugie — C, Znak ■ n a
leży zastosować do ram ienia krótszego i mniej obciążone
go. Niema to zresztą znaczenia zasadniczego, bo nawet 
gdybyśmy zastosowali znak odwrotny, to i tak wynik otrzy
mamy właściwy.

Niewiadomą C wyznaczamy z w arunku równości strza
łek ugięcia gbu ramion f. i f s.
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7W 77,
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Fig. 1.

W przypadku obciążeń równomiernie rozłożonych (fig. 
1) m amy:

_ 1 '/, r ,4 C r , :t 
8 E J { E J t

1 C -/-./< 
3 EJ.,

a ponieważ f, —
1 <i ,

przeto

stąd C

1 </, V  1 C r ,:' 
8 E J ,  3 E J ,

1 </2 r , '  ̂
8 E J ,

<h — r f J ,  
r . ' J , Ą r . * J ,

1 C r ,' 
3 E  J ,

(1)

zaś dla przekroju niezmiennego ( I, 

C

h ).
3 ą ..r j  ■ </, r, •

r?  Ą- r,"
(la)

Ula okna symetrycznego {r, =  r~) o jednakowem obcią
żeniu (c/i =  q«) wypada oczywiście 

C =  o.
Zazwyczaj oprócz obciążenia równomiernie rozłożone

go (ciężar własny, ciężar ściany parapetow ej i oddziały
wanie fachy stropowej) jedno z ramion (r-) dźwiga także 
ciężar skupiony mianowicie oddziaływanie / '  belki stropo
wej w od'egłości „a“ od narożnika względnie h — r~ — n 
od m uru (fig. 2).

1 , 1 P b :l 1 P a  Ir 1 C r.,3
Wtedy /■’ ~  4-

y 8 E J ,  3 Ę J ,  2 E J ,  3 E J ,
(3 qJ  -ł- 12 Pa li1 -t- 8 P  61) . J ] — 3 q, r ,4 J ,

Stiłd C 8 (r./ J , -|- r ,3 J,) ^
względnie przy L  =  L.

r  — -S -h  r ?4 — q' ?±. 1 ±  4 PJ >! t3a *  2b)  >
8 (r,3 -f- r , :l)

Znając oddziaływanie C wyznaczamy momenty zamo
cowania:

</, r,- -f C r ,"•' =  - ( i  

M n  — — |  * q, r,- -f  Pb — C r ‘ j

(3)

(4)

i według tych momentów względnie według większego z 
nich wym iarujem y belkę. Oprócz wymiarów belki oblicza
my długości zamurowania końców belki. Długość ta  musi 
czynić zadość dwu warunkom:
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Fig. 3.

1) aby istniało dostateczne np. półtorakrotne zabez
pieczenie przeciw obrotowi,



2) aby naprężenie krawędziowe w murze nie przekra
czało wartości dopuszczalnej.

Przy obliczaniu naprężeń w murze możemy pominąć 
oddziaływanie belki, którego wpływ na naprężenie sk ra j
ni. jest nieduży, pam iętając o tem, że i tak  nasze wzory nie 
są dokładne. Naprężenia rozkładają się zatem jak  na fig.
3.. a naprężenie skrajne wynosi:

we wzorze tym  oznacza:

M — moment zamocowania 
s — długość zamurowania
s — szerokość belki względnie łączną szerokość sto

pek dźwigarów stalowych nadproża.

Ponieważ w tem  miejscu w murze panuje już naprę
żenie „r“ wywołane siłami pionowemi górnej części budyn
ku przeto żądamy aby było es S  ke — r  (Ic, — napr. 
dop. m uru na ściskanie).

Wzory powyższe dzięki ich prostości może sobie każdy 
konstruktor zawsze z łatwością dla dowolnego obciążenia 
sam wyprowadzić. Je st to ich zaletą, bo nie zawsze mamy 
do dyspozycji czas i niezbędne pomoce do ścisłych ob'i- 
czeń.

Co się tyczy stopnia dokładności tych wzorów to za
leży on od rodzaju konstrukcji. Dla belek żelaznych łączo
nych na śruby lub nity dokładność jest prawie zupełna, 
natom iast dla belek żelbetowych otrzymujemy dość duże 
odchylenia. Ilustru je  to figura 4, na której lin ja  przery
wana przedstaw ia linję ugięcia belki (w rozwinięciu) wed
ług naszych wzorów przybliżonych, zaś lin ja pełna praw 
dziwą linję ugięcia belki ze'betowej. Rzeczywiste momen
ty  zamocowania w punktach A i B są niniejsze od obli
czonych, natom iast w narożniku C występuje moment zgi
nający  dodatni, którego w naszych wzorach niema, oraz 
moment skręcający.

Według naszych wzorów otrzymujemy przeto nadm iar 
m aterjału  w belce tem  większy, że niektóre elementy uzbro
jen ia  (na moment dodatni w C i na skręcenie) musimy wy
miarować na oko, a więc z zapasem.

Tem niemniej nawet dla belek żelbetowych wzór można 
w większości wypadków stosować, gdyż ostateczne różnice 
nie są duże.

S. HEM PEL.

TANI SZKIELET STALOWY
Znane i powszechnie uznane są zalety budynków szkie

letowych, wyrażające się w pierwszym rzędzie w dużej swo
bodzie projektowania rozkładów wnętrza w poziomach i pio
nach, w kształtowaniu bryły i elewacji budynku; w znacz
nej oszczędności miejsca zajętego przez słupy, często miesz
czące się w grubości ścian działowych, w łatwem ukryciu 
belek w grubości stropów i ścian. Wreszcie odporność bu
dynku szkieletowego na nieuniknione wstrząsy, wywołane 
funkcjami miasta, lub wyjątkowemi, lecz zawsze możliwemi 
slcutkami ataku lotniczego, upoważnia nas do oświetlenia 
wytycznych zmierzających do zaprojektowania budynku
o oszczędnym szkielecie stalowym.

Jeżeli dotychczas, pomimo bezsprzecznych wielu zalet 
szkieletu stalowego, ten rodzaj konstrukcji budynków rzad
ko spotykamy w praktyce, przypisać to należy przedewszy
stkiem wygórowanemi kosztami szkieletu, które w lwiej 
części płyną z nieracjonalności jego projektu, a  nie z braku 
własności konkurencyjnych cen stali, w porównaniu z in- 
nemi m aterjałam i.

Pierwsza zasada na podstawie której uzyskamy racjo
nalny technicznie, a  jednocześnie ekonomiczny szkielet s ta 
lowy, będzie następująca:

Budynek szkieletowy winien być, od szkiców począwszy, 
projektowany jako „szkieletowy", pozatem winien być pro
jektowany z uwzględnieniem m aterja łu  z jakiego ma być 
wykonany szkielet. Szkielet budynku może być stalowy, al
bo żelbetowy.

Różnice tych m aterjałów, mające istotny wpływ na kon
strukcję i sharmonizowanie szkieletu z jego obudową, moż
na podzielić na dwie grupy.

Szkielet żelbetowy jest sztywniejszy od szkieletu s ta 

lowego. Sztywność szkieletu jest warunkiem koniecznym je 
go należytej pracy, natom iast sztywność nadm ierna, w wie
lu wypadkach może stanowić przeszkodę względnie u trud
nienie w racjonalnem  zastosowaniu szkieletu.

W ymiary belek i słupów żelbetowych se z reguły więk
sze od odpowiednich belek i słupów żelaznych. Różnica w 
wymiarach elementu szkieletu odgrywa poważną rolę w 
obudowie szkieletu.

R acjonalna obudowa szkieletu wymaga uzględnienia po
trzeb instalancyjnych, których elementy w postaci ru r, oraz 
innych przewodów (elektryczne, dymowe, w entylacyjne), 
muszą mijać poszczególne części konstrukcyjne szkieletu. 
Slupy żelbetowe lub belki, o wymiarach mało różniących sie 
od grubości ścian, u trudn ia ją  wykonanie wspomnianych 
instalacyj.

Różnice w wymiarach elementów konstrukcyjnych żel
betowych i stalowych n r.ją wpływ na wybór rodzaju ścian 
budynku, szczególnie zewnętrznych, na sposób zabezpiecze
nia słupów i belek od przem arzania, —- a pozatem charak
te r  konstrukcji stalowej pozwala na zastosowanie skutecz
niejszej izolacji akustycznej, niż przy szkielecie żelbetowym.

Budynki szkieletowe dzielimy na dwie grupy, stosow
nie do ich wysokości, Jako granicę rozdziału przyjm ujemy 
wysokość budynku około fi-ciu kondygnacji. Do tej wysoko
ści można projektować budynek o konstrukcji mieszanej, 
szkieletowo - m urow anej; budynki posiadające więcej niż 
(! kondygnacyj, wykluczają możliwość zastosowania kon
strukcji mieszanej, jako niecelowej, a nawet niemożliwej 
technicznie.

Budynki takie, t. j. o wysokościach większych od prze
ciętnych najczęściej stosowanych, muszą posiadać całkowa-



ty szkielet stalowy, lub żelbetowy. Fundam enty takich bu
dynków z reguły będą się opierać na palach; względne osia
dania poszczególnych fundamentów praktycznie nie mogą 
występować, i dlatego, w odniesieniu do budynków o zna
cznej wysokości, większa sztywność szkieletu żelbetowego 
niż stalowa nie może być uw ażana jako czynnik ujemny.

W dalszym ciągu niniejszego artykułu  pomijamy bu- 
djnki o dużej wysokości (ponad sześć kondygnacyj). Bu
dynki takie w naszych warunkach, należą do wyjątków. 
Natom iast budynki o sześciu i mniej kondygnacjach są z ja 
wiskiem codziennym i dlatego tę grupę budynków rozpa
trzymy dokładniej pod względem celowości zastosowania 
szkieletów stalowych.

Przedewszystkiem uzasadnimy możliwość stosowania 
konstrukcyj mieszanych t. j. szkieletu stalowego i nośnych 
ścian murowanych na zaprawie cementowej.

Niech ściana szczytowa, lub k 'a tk i schodowej posiada 
wysokość 22 m. Ciężar własny ściany o stałej grubości wy
woła w najniższym je j przekroju naprężenia normalne
17,0 X 0,22 =  3,74 kg/cm*.

Przy ustawieniu słupów stalowych w odległości wyno
szącej praktycznie najwyżej fi m. od wspomnianej ściany, 
przy sześciu stropach i przy obciążeniu 1 m \ stropu 700 
kg/m*, łącznie ze ściankami działowemi, naprężenia w ścia
nie od obciążeń przez stropy wyniosą: fi X 0,5 X fi,0X700 :
: 4100 i=  3,1 kg/cm 3, (grubość ściany 41 cm.).

Naprężenia od ciężaru własnego i od obciążenia przez 
stropy Wyniosą zatem razem: 3,74 +  3,1 =  fi,84 kg/cm 2., 
a więc w granicach dopuszczalnych dla m uru nawet na 
zaprawie półcementowej. Przy zaprawie cementowej, is t
nieją możliwości nieznacznego osłabienia przekroju ściany 
przez otwory okienne lub t. p.

Szczytowe ściany budynków, oraz ściany klatek schodo
wych, najczęściej nie posiadają otworów, lub nieznaczną i- 
lość, częściowe osłabienie tych ścian przez otwory kominowe 
lub wentylacyjne jest nieznaczne w przyziemnych kondyg
nacjach i w zrasta ku górze, gdzie z kolei obciążenie ściany 
maleje.

Ściana szczytowa budynku wykonana z cegły może za
tem doskonałe spełnić rolę nośną, niosąc siebie i stropy,-izo
lacyjną pod względem cieplnym, pozatem stw arza wygod
ne warunki dla ukrycia w je j grubości wszelkich ru r  i 
przewodów. Ściana taka jest samowystarczalna. To samo 
dotyczy ścian klatek schodowych.

Ustawienie słupów szkieletu w takich ścianach nie jest 
potrzebne, a  koszt takich słupów byłby wydatkiem nieuza
sadnionym.

Przez oparcie stropów na ścianach i na szkielecie, pow
staje współpraca tych tak różnych m aterjałów.

W spółpraca s z k i e l e t u  s t a l o w e g o  ze 
ścianą murowaną nie wywołuje ujemnych skutków ani dla 
ściany ani dla s z k i e l e t u  s t a l o w e g o .

Podparcie stropów, belek i podciągów żelbetowych 
z jednej strony na ścianie a z drugiej n a  słupach żelbe
towych, stw arza konstrukcję nieracjonalną, ze względu na 
wrażliwość bardzo sztywnej konstrukcji żelbetowej na n a j
mniejsze względne osiadania podpór. Ściana m urowana ina
czej będzie osiadać, wzdłuż swej wysokości, niż slupy żel
betowe. Różnice w osiadaniach mogą spowodować pękania 
zbyt sztywnych be’ek i podciągów. Szkielet stalowy, bez- 
porównania elastyczniejszy od żelbetowego, bez szkody dla 
siebie przystosuje się zawsze do normalnych zawsze możli
wych różnic w osiadaniu poszczególnych części budynku. 
(Belkę stalową można zgiąć na zimno pod dużym kątem ). 
Wielka zaleta elastyczności szkieletu stalowego pozwala na

bezpieczne i racjonalne techniczne stosowanie konstrukcji 
mieszanych.

Szkielet żelbetowy z powodu swej dużej sztywności, aby 
mógł być uznany za konstrukcję racjonalną musi opierać 
wszystkie stropy, belki i podciągi na słupach żelbetowych. 
Slupy szkieletu żelbetowego powinny być zatem również 
i w ścianach szczytowych i ścianach klatek schodowych.

Słupy w tych ścianach i podciągi między niemi, nio
są dodatkowy ciężar ściany, k tóra z nadm iarem  sama mo
że dźwigać; koszt konstrukcji żelbetowej w ścianie jest 
haraczem zapłaconym za nadm ierną sztywność żelbetu.

Z powyższych rozważań wypływa następujący wniosek.
K o n s t r u k c j a  m i e s z a n a ,  s z k i e 

l e t  i m u r ,  j e s t  m o ż l i w a  w s z k i e 
l e c i e  s t a l o w y m  a n i e  p o w i n n a  b y ć  
s t o s o w a n a  p r z y  k o n s t r u k c j i  s z k i e 
l e t u  ż e l b e t o w e g o .

Konstrukcja mieszana, szkielet stalowy i mury nośne, 
w wielu wypadkach prowadzą do znacznych uproszczeń za
równo w projektowaniu całego budynku jak  i szkieletu. 
Konstrukcja mieszana pozwala sumować plusy zastosowań 
murów i szkieletu. Np. wykonanie k 'a tk i schodowej w kon
strukcji szkieletowej należy do trudniejszych robót, a przez 
to kosztowniejszych od innych typowych części szkieletu. 
Zastosowanie murów nośnych dla klatek schodowych po
zwala w najtańszy  sposób wykonać podesty i biegi scho
dów.

*
Słupy szkieletu stalowego niekoniecznie muszą sięgać 

do fundamentów. Organizacja prac związanych z budową 
budynku szkieletowego, zaleca ustawienie słupów stalo
wych w poziomie podłogi nad piwnicami. Słupy ustawiamy 
na poduszkach żelbetowych spoczywających bezpośrednio 
na ścianach murowanych lub słupach murowanych, beto
nowych, lub żelbetowych. Przepuszczenie słupa stalowego 
przez kondygnację przyziemia, może być jedynie uzasad
nione przez rozwiązanie w nętrza przyziemia, gdyby tam  
wymiary ewentualnego słupa żelbetowego i betonowego lub 
murowanego były zbyt duże.

*
W budynkach o ścianach nośnych wyłącznie murowa

nych, oraz w 'budynkach szkieletowych żelbetowych stosu
je  się bardzo często stropy ceramiczne, lub żelbetowe.

Błędem byłoby mniemanie, iż w budynkach szkieleto
wych stalowych koniecznie należy stosować stropy Kleina. 
Zarówno stropy ceramiczne jak  i płyty żelbetowe, mogą 
znaleźć racjonalne zastosowanie w oparciu na szkielecie 
stalowym, W mojej broszurze „Oszczędność w najp ro 
stszych i najczęściej stosowanych konstrukcjach żelaznych" 
podałem warunki, przy zachowaniu których, wydatek na 
belki stropowe je s t najm niejszy. W arunek najważniejszy 
polega na stosowaniu dużych profili belek, a zatem belek
o znacznych wzajemnych odległościach.

Jeżeli odległość między belkami, a właściwiej podcią
gami, będą się równać odległościom między słupami, t. j. 
3 do 5 m., wtedy otrzymamy najkorzystniejsze pod wzglę
dem ekonomicznym rozpiętości stropów, a podciągi o du
żych w ym iarach wypadną tanio, gdyż pozwalają na dobre 
wykorzystanie ich m aterjału . Tak zaprojektowany zespół 
stropów i podciągów sta je się bardzo ekonomiczny.

sjs

W budynku szkieletowym o konstrukcji mieszanej r a 
cjonalnie pod względem konstrukcyjnym  zaprojektowanym, 
ilość stali n a  1 m.2 całego budynku wynosi 10 kg. z tole
rancją do ±  20%.

Prosty, przybliżony sposób określenia wagi szkieletu



stalowego znajdzie czytelnik w broszurze „Konstrukcje 
szkieletowe żelazne" S. Hempel, 1933 r.

Konstrukcje mieszane żelazno-murowane zdały już po
ważny egzamin życiowy, wytrzymały próbę czasu. Spoty
kamy je  w konstrukcjach starych dworców kolejowych, 
magazynów, a  wogóle w budowlach przedwojennych.

Żeliwne słupy i belki walcowane, oparte na słupach 
i n a  m urach są typowym przykładem stosowania omawia
nej zasady użycia różnych m aterjałów  konstrukcyjnych. 
Obecnie konstrukcje mieszane spotykamy w kondygnacji 
parteru , a czasom nawet n a  I-szym piętrze, w miejskich 
kamienicach w szczególności, od frontu , w celu uzyskania 
moż'iwie dużych okien wystawowych. Podciągi szeregu be
lek walcowanych opierają się n a  słupach żelaznych, tak  
zwanych blindażach i na murach.

Rozwinięcie s ta re j zasady współudziału pracy statycz
nej żelaza i m uru, zrealizowanie je j w nowoczesny sposób 
vr postaci szkieletu stalowego, uzupełnianego m uram i, u p ra
szcza budowę, a  przez to wpływa n a  je j potanienie.

Elastyczność szkieletu stalowego czyni go niewrażli
wym na nieznaczne, zawsze możliwe, względne osiadania 
poszczególnych części budynku. Ta zaleta szkieletu stalo
wego pozwala w niektórych wypadkach znacznie uprościć 
i potanić fundamentowanie budynku.

Przekrój pionowy terenu na którym  ma stanąć budy
nek przedstaw ia rys. 1.

Fundam enty słupów w szeregach 1 i 2 spoczywają n a  
dobrym gruncie budowlanym. Fundam ent 3 spoczywa na 
palach. Niewątpliwie w ystąpią różnice w wielkościach 
osiadań fundam entu 3 i 1 i 2.

Takie rozwiązanie fundam entowania możliwe je s t dla 
budynku o szkielecie stalowym, a byłoby niewskazane dla 
konstrukcji żelbetowej.

Budynek o szkielecie żelbetowym wymagałby zabicia 
pali pod wszystkie fundam enty, co zwiększyłoby znacznie 
koszt robót fundamentowych, wpływając niekorzystnie na 
tempo budowy.

W budynkach kilkopiętrowych (do 6-ciu p ię ter), szkie
let stalowy odgrywa rolę konstrukcji dominującej, m ury 
nośne uzupełniają jego pracę.

W budynkach jednopiętrowych, m ury zewnętrzne mo
gą być wyzyskane jako nośne, kilka słupów stalowych 
i podciągów uzupełnia nośną konstrukcję murowaną. W za
leżności od projektu i wielkości budynku zm ieniają się zna
czenia szkieletu i murów.

Ilość konstrukcji stalowej w małym jednopiętrowym 
budynku może wynosić od 4 — 5 kg. n a  1 m’, cyfra ta

w zrasta przy 6-ciokondygnacyjnym budynku w przybliże
niu do 12 kg/m .'1, a  budynki jeszcze wyższe, eliminują 
możliwość stosowania murów nośnych, opierając się całko
wicie na szkielecie stalowym, w ym agają konstrukcji cięż
szej, wynoszącej od 14 do 24 kg. na 1 m.“ budynku.

Zastosowanie konstrukcji stalowej do budowy niedu
żych domów, znajduje swe uzasadnienie w rozplanowaniu 
w nętrza budynku. Projektowanie małych budynków nale
ży do trudniejszych zadań architektonicznych. Im mniejszy 
jest budynek, tem  bardziej celowość jego funkcji zależy 
od przemyślanego i fachowo zaprojektowanego wnętrza.

K onstrukcja stalowa zastosowana w obrębie zewnętrz
nych ścian murowanych, d a je  do ręki architekta duże moż
liwości swobodnego dysponowania podziałem obudowanej 
przestrzeni.

N a terenach  kopalnianych,. należy się liczyć z osia
daniami g run tu  wywołanemi norm alną eksploatacją ko
palni. Budynki z reguły o niedużych wysokościach, jakie 
można budować na takich terenach aby były bezpieczne w 
wypadku usunięć grun tu , winny posiadać całkowity szkie
le t stalowy. K onstrukcja mieszana tylko wtedy może być 
dopuszczalną, o ile ściany nośne zostaną wykonane w ta 
ki sposób, aby mogły się przeciwstawić działaniom znacz
nych sił ścinających. Ściany takie, w specjalny sposób, mo
gą być wykonane z cegły.

Konstrukcje szkieletowe stalowe, dzięki elastyczności 
m aterjału , oraz dzięki możliwościom, jakie stw arzają dla 
ich obudowy, tw orzą system budowy domów najskuteczniej 
opierający się szkodliwym działaniom wszelkich wstrząsów. 
W świetle biernej obrony przeciwlotniczej, budynki o szkie
lecie stalowym,, niewątpliwie dają  największą gw arancję 
ich niezniszczalności. (P a trz  „Ukształtowanie budynków w 
świetle obrony przeciwlotniczej" —  S. Hempel, Przegląd 
Techniczny),

*
W celu uzyskania ekonomicznej konstrukcji nośnej bu

dynku szkieletowego, należy dążyć do spełnienia następu
jących warunków.

1) Ściany k la tk i schodowej należy projektować jako 
m ury nośne dla biegów schodów i przyległych stropów.

2) Ściany bez otworów n a  drzwi i okna należy wyzy
skać jako nośne (ściany szczytowe).

3) Powierzchnia prostokąta, którego wierzchołki wy
znaczają słupy, nie powinna przekraczać 24 nr.

4) Odległości między słupami w  jednym rzędzie po
winny być jednakowe, lub mało różniące się od jednako
wych.

5) Słupy w inny być cofnięte do wewnątrz budynku 
w stosunku do osi ściany zewnętrznej, co powoduje zasto
sowanie podciągów z  dwoma konsolami. Podciągi winny się 
opierać bezpośrednio n a  słupach.

6) Kominy, względnie ściany z otworami dymowemi 
i wentylacyjnem i powinny stać n a  własnych fundam en
tach  i nieobciążać stropów, oraz szkieletu. Ściany te  o ile 
nie są przepuszczalne między podciągami szkieletu, winny 
być równoległe do kierunku uzbrojenia stropów.

Oprócz spełnienia wyżej wymienionych G-ciu punktów, 
należy unikać:

1) wielobocznych lub krzywolinjowych wykuszy,
2) przerw ania słupa w dolnych kondygnacjach, pozo

staw iając go w kondygnacjach wyższych,
3) rozpiętości belek ponad 6 m.,
4) cofnięcia ścian zewnętrznych ostatniej kondygnacji 

od osi słupów zewnętrznych do wewnątrz,
5) opierania podciągów lub belek na przejm ach, a  nie 

bezpośrednio n a  slupach.



INŻ. B. J. MORAWSKI.

TRUDNOŚCI PRZY BUDOWIE OPÓR MOSTOWYCH 
NA KESONACH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA KOMPLIKACJOM

WSTĘP.

Mając mówić o robotach z zakresu opuszczania ke
sonów, wybrałem tem at: „Trudności przy budowie opór 
mostowych na kesonach i sposoby zapobiegania kompli
kacjom", w przypuszczeniu że tem at ten zainteresuje szer
sze koła.

Pragnąc uniknąć sugestji, że metoda fundamentowa
nia na kesonach sprawia szczególne trudności, pozwolę 
sobie zaznaczyć, że każda z metod fundamentowania ma 
swoje specyficzne komplikacje, zaś wiele z tych o k tó
rych w danym wypadku będzie mowa, zdarza sie również 
przy innych rodzajach fundamentowania.

1. USYTUOWANIE OSI MOSTU.

Pierwszą czynnością przy budowie mostów wogóle, 
jest wybór miejsca pod nowy most. Przy budowie nowej 
drogi, lub linji kolejowej, mamy wiele możliwości dla wy
boru odpowiedniego jej usytuowania.

Jeżeli jednakże chodzi o budowę mostu dla istn ieją
cej drogi lut) kolei, możliwość wyboru odpowiedniego miej
sca jest już ograniczona.

W każdym jednak wypadku czynność ta  winna być 
definitywnie zdecydowana przed przystąpieniem do wyko
nania.

Odchylenie, względnie przesunięcie osi mostu, w nie
właściwym czasie, a mianowicie w chwili przystępowania 
do budo'”y, bywa przyczyną poważnych komplikacji przy 
opusz-2'an  u kesonów.

W roku 1915 przy budowie mostu na Dnieprze w Je- 
katerynostawiu, na linji kolejowej Merefa-Cherson, w trak 
cie przystępowania do wykonania robót zaprojektowaną 
oś mostu odchylono w ten sposób, że końcowy punkt mo
stu na lewym brzegu rzeki, t. j. od strony Jekateryno- 
stawia, pozostawiono bez zmiany, końcowy zaś punkt mo
stu na prawym brzegu rzeki przesunięto o kilkadziesiąt 
mtr. wzdłuż brzegu.

Takie odchylenie osi wywołało przy fundamentowaniu 
kilku opór poważne komplikacje. Przy opuszczaniu keso
nu Nr. 7 skonstatowano, że skata granitowa, na której 
projektowano posadowienie tegoż kesonu, zalegała zaraz 
po pierwszej jednometrowej warstwie piasku, i że opuszcza

nie tego kesonu na kilka metrów w granicie byto zbęd
ne, a wykonane być musiało, jednakże ze względów este
tycznych, z tego powodu, by keson nie wystawał nad wo
dą (rys. 1).

Przy opuszczaniu kesonu Nr. 8 natrafiono na typowy 
dla tej rzeki próg — urwisko-stok, z rosyjska „poroh“ . 
W połowie mniejwięcej podłużnej osi kesonu znajdowała 
się skala granitowa, w drugiej zaś połowie skała ilasta, 
którą z łatwością można było wyjmować łopatami.

Wyjście z tak  ciężkiej sytuacji znaleziono prze?, za
stosowanie zupełnie wtedy nowej metody wykonania ro
bót opisanej w broszurze prof. Józefa Fedorowicza 
,,() primienieńji sjomnych jaszczikow dla zalożeńja swaj- 
nych osnowanij“ Moskwa 1910 r. (rys. 2). Keson Nr. 8 
pogłębiono do tyła, aby licząc w kierunku podłużnej osi, 
opiera! się on w % podstawy na skale granitowej, zaś 
w części stanowiącej it zapuszczono pale żelbetowe w ilo
ści około 50 szt. o różnej długości i o średnicy około 30 cm.

Na całej podstawie fundam entu ułożona byta płyta 
żelbetowa o grab. około 1 mtr. (rys. 3).

Nad komplikacjami, jakie spowodowane zostały przez 
odchylenie w trakcie robót projektowanej osi mostu na

Rys. 2. Zagłębianie pali żelbetowych w kesonie.

Rll*. •?. Zapuszczone pale żelbetowe i  zbrojenie pli/h/ żelbe
towej.

Rys. 1. W nętrze kesonu w chwili ostatecznego posadowie
nia i przyjęcia dn. Si. X



rzece Dnieprze zatrzymałem się dłużej, bo takie odchyle
nia względnie przesuwania podczas przystępowania do ro
bót bywają uskuteczniane często bez przeprowadzania po
nownych wierceń, co powoduje zawsze różne, ale zawsze 
poważne niespodzianki.

II. PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY.

Nie mniej poważne i z reguły powtarzające się tru d 
ności powstają przy opuszczaniu kesonów, naskutek roz
bieżności między przekrojem geologicznym sporządzanym 
na zasadzie wierceń i przekrojem geologicznym rzeczy
wistym. Jeżeli chodzi o mosty dla których wykonywałem 
opory w Polsce, to jedynym przekrojem geologicznym, spo
rządzonym na zasadzie wierceń, a który całkowicie zgo
dził się z rzeczywistym, był przekrój geologiczny dla mo
stu drogowego na Wiśle w Toruniu.

Dokładne opracowanie przekroju geologicznego dla 
tak wielkiego mostu w Polsce, w dużej mierze przyczy 
niło się do wydajności pracy, to też przy opuszczania 
drugiej serji kesonów w Toruniu, maksymalna wydajność 
opuszczania na dobę przekraczała 500 m3, również wy
dajność betonu przekraczała 500 m ‘ na dobę. Jednakże 
w pracach przy sporządzaniu przekroju geologicznego dlf 
tegoż mostu popełniono błąd. Błąd ten polegał na wyko
naniu otworów wiertniczych w obrębie powierzchni pro
jektowanych podstaw fundamentów, podczas gdy wierce 
nia takie powinny być wykonywane jak najbliżej filarów', 
lecz po za ich granicami. Głębokie bowiem otwory o du
żej średnicy przecinały warstw y wody artezyjskiej, która 
z ru r wiertniczych w ytryskała na kilka metrów powyżej 
wody normalnej, w ilości około 2,5 litra  na sekundę. 
W okresie więc opuszczania kesonów strumienie wody 
artezyjskiej, przedostawały się przez otwory pozostałe 
w gruncie od ru r wiertniczych. W tych wypadkach, gdzie 
były pozostawione rury wiertnicze, tamowanie wody usku
teczniano przez zakorkowywanie ru r i następnie, w miarę 
opuszczania, przy pomocy obcinania ru r  i ponownego ich 
zakorkowy wania.

Trudniej było sobie radzić, gdy woda artezyjska try 
skała przez otwory pozostałe po wyjęciu rur. W tych wy

padkach otwory zatykano przez zagłębianie pali drew
nianych, a oprócz tego przez utrzym ywanie dodatkowego 
ciśnienia powietrza, które przekraczało ciśnienie normal
ne o 0,5 atm.

Już po zabetonowaniu kesonu Nr. 7 i po spuszczeniu 
powietrza, na szczęście jednakże przed usunięciem śluzy 
i ru r szybowych, nastąpiły nowe niespodzianki, a miano
wicie: po kilkunastu godzinach od chw'ili spuszczenia po
wietrza, stwierdzono, że śluza osobowa zapełniona jest 
wodą i woda wypływa przez drzwi śluzy. W obawie przed 
szkodliwem działaniem wody artezyjskiej na m ur filara 
postanowiono przedostać się ponownie do kesonu, celem 
szczelnego zamknięcia oraz izolowania otworu w stropie 
kesonu. Uskuteczniono to w ten sposób, że przy pomocy 
sprężonego powietrza wyciśnięto wodę ze śluzy i ru r  szy
bowych, wyłamano część betonu w kesonie, tak, aby moż
na było założyć przykrywę stalową Przykrywa ta, była 
zaopatrzona w luk. Po zabetonowaniu wyłamanej części 
zamknięto luk, a  następnie przez wkręconą w luk rurę g a 
zową zalano zaprawą wodoszczelną i zakorkowano. Wyko
nany sposób izolacji okazał się racjonalny i dopływ wody

Rys. 5. Syfonowanie wody z wnętrza kesonu.

Hys. 4. Obciążenie śluzy i ru r  szybowych odkręconych od 
stropu kesonu. Rys. 6. Przykryw a stalowa z lukiem,



Rys. 7. W ykres usuwania ivody artezyjskiej z kesonu.

artezyjskiej został skutecznie zahamowany. Oddzielne 
fragm enty tych prac jak również przebieg usuwania wo
dy artezyjskiej z kesonu ilustru ją rysunki 4 — 7.

Naskutek poważnej różnicy między przekrojem geo
logicznym wykonanym na zasadzie wierceń, oraz przekro
jem geologicznym rzeczywistym, ustalonym przy opusz
czaniu kesonu Nr. 6 mostu drogowego na Wiśle wT Puła
wach na głębokości, przy k tórej miał być zatrzym any ke
son, skonstatowano grunt wybitnie niejednolity, przyczem 
wzdłuż jednej strony zalegał g run t mocniejszy, m ulasty, 
z wtopionemi weń bryłami iłu twardego, z drugiej zaś 
grunt mulasty z przewagą słabego.

Potrzeba pogłębiania kesonu była konieczną, formalne 
uzgodnienie jednak decyzji w tej sprawie zajęło przeszło 
tydzień czasu, skutkiem czego keson przechylił się, a po
chylenia tego przy dalszem pogłębianiu kesonu o prze
szło jeden m etr, wyrównać się nie dalo. Pochylenie to 
wyniosło 9,5 cm, licząc w kierunku osi poprzecznej keso
nu na odcinku 5 m., t  j. całej szerokości kesonu, powodując 
nierównomierny rozkład ciśnienia i zwiększając je ponad 
przyjętą w obliczeniu górną granicę.

Wzmocnienie fundamentu uskuteczniono przez rozsze
rzenie podstawy po za lobręb noża kesonu o 30 cm. (rys. 
9 i 10).

Prace przy zakładaniu tego fundam entu wykonywano 
serjami. Przestrzeń między przeciwległemi parami kon
soli stanowiła oddzielny odcinek pracy. Po ukończeniu p ra
cy w jednym odcinku przechodzono na inny odcinek i t. d.

Pierwsza serja robót polegała na zabezpieczeniu ke
sonu od dalszego pochylania się. W tym celu, jak to uwi
doczniono na rys. 8, prowizorycznie podbetonowano półkę 
noża wzdłuż kesonu. Następnie, w takiej samej kolejno
ści t. j. pracując w poszczególnych odcinkach, wyrąbywa
no prowizoryczną poduszkę z betonu, usuwano grunt 
i układano uzrojoną płytę betonową, przyczem wysokość 
płyty z jednej strony wynosiła, licząc od półki noża 0.625 
m., a z drugiej strony 0.53 m.

Rys. 9. Prace poza nożem kesonu.
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Rys. 8. Prowizoryczne podbetonowanie półki noża wzdłuż 
kesonu.

Rys. 10. P łyta żelbetowa wykonana poniżej noża i  poza no
żem kesonu.

Całkowitą rozbieżność przekroju geologicznego, który 
służył za podstawę do projektu, w stosunku do rzeczywi
stego przekroju, przynajm niej na 4 oporach, stwierdzono 
przy budowie mostu na Wiśle we Włocławku. Zatrzymam 
się na omówieniu przebiegu robót przy opuszczaniu jed
nego z kesonów, którego głębokość licząc od dolnej k ra
wędzi noża trzeba było powiększyć o przeszło dwa me
try  i oprócz tego grunt w środkowej części kesonu z jed
nej strony wybrać na głębokość przeszło 1 m etr poniżej 
dolnej krawędzi noża.

Już po powiększeniu pierwotnie zaprojektowanej głę
bokości kesonu o 2 m. w zamiarze ostatecznego posado
wienia fundam entu i już po ułożeniu 5-ciu rzędów kam ie
ni izbicowych okazało się, że grunt na którym  ma być po-



sadowiony keson, był wybitnie niejednolity. Z jednej stro
ny kesonu, w środkowej części, zalegał ił bardzo zwięzły, 
zaś z drugiej strony grunt niejednolity, z żyłami kurzaw
ki. Miejscami po wyciśniętej kurzawce pozostawały otwo
ry, w których, jak to uwidoczniono na rys. 11, człowiek mógł 
się do połowy schować.

Rys. 11. Keson'.arz schoivany do połowy w szczelinie gruntu.

Pozostawały do wyboru dwa sposoby dalszego wyko
nania: rozbiórka części fila ra  i dalsze zagłębianie i dragi, 
znacznie szybszy, lecz więcej ryzykowny sposób — usu
nięcie słabego gruntu poniżej noża kesonu. W ybiano 
ostatni sposób. Prace poniżej noża kesonu Nr. 6, które 
podobnie jak  w Puławach, wykonywano odcinkami, w yja
śniają rysunki 12: I, II, III i IV. Na rysunku 12 — I wi
dzimy niewielki wykop i część ścianki betonowej, zabez
pieczającej od przedostania się powietrza sprężonego po 
za nóż kesonu. Z rys. 12 — IV widzimy całkowicie usu
nięty słaby grunt, oraz częściowo wykonany beton na wyso
kości 0.50 mtr. powyżej półki noża. Przytoczone wypadki 
ilustrują dosadnie, jak ważnym czynnikiem jest przepro
wadzanie ścisłych badań geologicznych przed przystąpie
niem do robót.

W swoich wykładach o badaniu g ran tu  prof. Józef 
Fedorowicz wyraźnie zaznacza, że przy sporządzaniu prze

Rys. 12. Proces zakładania fundam entu poniżej noża kesonu.

krojów geologicznych na zasadzie otworów wiertniczych, 
potrzebna je st wiedza geologiczna, a w szczególności zna
jomość skał geologicznych w danej okolicy. Zasada współ
pracy przy projektowaniu fundamentów inżyniera i geo
loga, jest respektowna szczególnie w St. Zjedn. Am. P. 
i to od dawna, a u naszych sąsiadów w Niemczech i So
wietach, w ostatnich latach. Ilustrację stosunków istnie
jących w te j dziedzinie w Rosji Sowieckiej, znajdujemy 
w książce: „Postrojka opor Saratowskago m osta“, któ
rej autoram i są inżynierowie wykonawcy: Kijenia i Licho- 
szorstyj (wyd. 1934 r.). Czytamy tam , że roboty w iert
nicze przed przystąpieniem  do budowy mostu na Wołdze 
w  Saratowie, wykonane były 4-rokrotnie przed wojną w 
różnych latach. Ostatnio t. j. w r. 1928 prace geologiczne 
wyróżniły się dokładnością i starannością, w pracy tej 
przyjmowało udział wielu specjalistów geologów, przyczem 
na miejscu prac wiertniczych, pracami wiertniczemi kiero
wał doświadczony geolog. W ątpliwe grunta przesyłano do 
szczegółowych badań w instytucie geologicznym w Lenin
gradzie.

Je st to zresztą jedyny postęp, osiągnięty prawdopo
dobnie pod wpływem inżynierów amerykańskich, jaki moż
na odnotować w organizacji robót kesonowych w Rosji. 
N atom iast w technice opuszczania kesonów należy pod
kreślić raczej cofnięcie się wstecz w stosunku do tego 
co już było przed wojną, zaś w samej budowie opór mo
stowych przedwojenna solidność budowli zastąpiona jest 
ram iastką .

Prof. Dr. Inż. Kogler z Freiberga, omawiając interesu
jącą dla każdego inżyniera budowniczego książkę „Richt- 
linien F ur Bodenuntersuchungen, Berlin 1935 r.“, wska
zującą inżynierowi wytyczne do rozwiązywania niezna
nych właściwości gleby mówi o coraz bardziej ujawnia
jących się tendencjach w kierunku przeprowadzania we 
właściwym czasie przy robotach budowlanych, gruntow
nych badań geologicznych.

Badania geologiczne w wielu krajach obecnie są po
wszechnie stosowane w praktyce budowlanej. Dziś np .: 
w Niemczech nie buduje się już nie tylko żadnego mo
stu, ale nawet żadnej drogi, bez uprzedniego przeprowa
dzenia dokładnych badań geologicznych przy udziale wy
bitnych specjalistów geologów.

M aterjały których używamy do budowli jak: cement, 
stal, drzewo, beton, żelbet są u nas naukowo dokładnie 
badane, musimy znać ich strukturę, wytrzymałość i inne 
właściwości. Jeżeli chodzi o grunty, to bywają wypadki, 
kiedy opieramy się na hipotezach, zapominając, że grunt 
ma taki sam wpływ na stateczność, wytrzymałość i wo
góle dobroć budowli, jak m aterjał, a  niekiedy wprost 
g ran t decyduje o dobroci budowli. Należy zaznaczyć, Ze 
oprócz badań geologicznych, któremi zajmuje się większość 
wyższych uczelni w Niemczech istnieją tam  specjalne dla 
celów praktycznych budownictwa insty tu ty  badania grun
tów, a mianowicie:

Deutsche Geselschaft fiir Bodenmechanik (Degebo). 
Berlin, Technische Hochschule,

Erdbaulaboratorium  der Bergakademie, Freiberg i S.,

Preussische V ersuchsanstalt fiir W asserbau und 
Schiffbau, Frdbauabteilung, Berlin,

Hannoversche V ersuchsanstalt fu r  Grundbau und W as
serbau, Technische Hochschule Hannover.

Jako dowód zrozumienia konieczności bliższej współ
pracy inżyjiiera z geologiem może służyć fakt, że w koń
cu czerwca 1936 r. z okazji 150-lecia uniwersytetu Har-



vard w Cambridge (przedmieście Bostonu w St. Zjedn.) 
ma być zwołany I-szy Międzynarodowy Kongres poświę
cony geomechanice (mechanice gruntów ), ze specjalnem 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących fundamentowania. 
Prezesem tego kongresu będzie prof. dr. inż. K arl Te-

rzaghi (obecnie prof. politechniki w Wiedniu). Kongres 
ten niewątpliwie zainteresuje w Polsce wszystkich inży
nierów, m ających do czynienia z fundamentami.

Dok. w uast. zeszycie.

INŻ. ARCH. LEONARD TOMASZEWSKI.

WYSTAWA „WARSZAWA PRZYSZŁOŚCI"
W ystawa „W arszawa Przyszłości'* jest doniosłem wy

darzeniem w życiu stolicy.

Znaczna frenkwencja zwiedzających wystawę wskazu
je, że zagadnienia urbanistyki, — a zwłaszcza zagadnienia 
związane z rozwojem W arszawy są tematem interesującym  
szersze masy. W ystawa niewątpliwie przyczyni się do spo
pularyzowania podstawowych zagadnień urbanistyki oraz 
do pogłębiania wśród obywateli W arszawy zrozumienia dla 
przeobrażeń jakim  ulega stolica, a przedewszystkiem — 
zrozumienia konieczności planowego rozwoju m iasta oraz 
podporządkowania ustalonemu programowi i planowi in
teresów poszczególnych jednostek, a nawet instytucyj. Zro
zumienie to jest koniecznym warunkiem realizacji wszelkich 
projektów urbanistycznych W skutek tego W ystawa niewą
tpliwie ułatwi realizację rozległych i godnych poparcia za
mierzeń władz miejskich, w tej dziedzinie, gdyż wg. słów 
przedmowy Prezydenta Starzyńskiego do katologu W ysta
wy, przed nami stoi zadanie:

„zatarcia śladów brzydoty i niewoli, wyko
rzystania wszystkich naturalnych warunków W ar
szawy i przestrzegania, by nowe dzielnice zabu
dowywały się z myślą o przyszłości, aśeby nastę
pne pokolenia nie trafia ły  już na te trudności 
faktów dokonanych, z któremi my walczyć mu
simy'1.

Obecna wystawa jest pierwszą w Polsce, poświęconą 
zaznajomieniu zwiedzających z zagadnieniami rozwoju m ia
sta jako całości. W ystawy ubiegłych lat (na Żoliborzu, na 
Bielanach i na Kole) mogły przynieść zwiedzającym bez
pośrednie korzyści: uczyły one jak  wybrać teren, zbudować 
i umeblować sobie mieszkanie. Zwiedzający wystawę obec
ną zaznajamia się z budową naszego wspólnego domu — 
Warszawy. Na tem polega szczególne znaczenie wychowaw
czo - społeczne tej wystawy.

Sukces „W ystawy Przyszłości" wykazuje konieczność 
dalszego pogłębiania wśród społeczeństwa propagandy za
gadnień z dziedziny urbanistyki i architektury . Przychodzi 
tu  na myśl szczęśliwy pomysł stosowany w miastach u na
szego wschodniego sąsiada, a mianowicie pomysł urządze
nia kilkudniowych wystaw urbanistycznych i architektoni
cznych dosłownie na ulicach: w oknach i wystawach skle
powych. Wyobraźmy sobie zainteresowanie tłumów miesz
kańców W arszawy projektam i i modelami umieszczonemi 
w kilkuset oknach i w itrynach sklepowych zajętych na ten 
cel naprzykład przy ul. Marszałkowskiej w dniu 3 M aja lub
11 L istopada...

Przy omawianiu wystawy należy rozpatrywać jej wy
niki z punktu widzenia zagadnień:

1) czy ustalenie celu, wytycznych i zakresu ogólnego 
wystawy było właściwe?

2) czy powyższe wytyczne zostały logicznie rozwinięte 
w programie wystawy oraz czy eksponaty w sposób dosta
tecznie jasny obrazują poszczególne zagadnienia?

„W arszawa Przyszłości” nie jest wystawą sprawoz
dawczą — któraby miała na celu wykazanie stanu istn ieją
cego lub dorobku w różnych dziedzinach zagospodarowa
nia m iasta. Nie je s t to  też wystawa techniczno - naukowa, 
której celem byłoby pogłębienie wiedzy fachowców w róż
nych dziedzinach planowania i zagospodarowania miasta.

„W arszawa Przyszłości” m iała być przedewszystkiem 
wystawą popularną i dydaktyczną, je j zadania polegają na 
zobrazowaniu pewnych schematów i ogólnych wytycznych 
oraz na wzbudzeniu zainteresowania i dyskusji, bynajmniej 
zaś nie n a  ścisłem odtworzeniu już sprecyzowanych pro
jektów'. Wobec tego powinny upaść — jako nieistotne — 
zarzuty dotyczące naprzykład wykazania na modelu W ar
szawy aż 13 mostów (niezawsze pasujących do układu ulic), 
pewnej dowolności ujęcia modelu Starego M iasta lub roz
bieżności tych samych fragm entów m iasta, wykazanych na 
różnych modelach lub tablicach.

Nie są również właściwe zarzuty, iż wystawa nie da
je całokształtu poszczególnych zagadnień lub działalności 
i dorobku w danej dziedzinie zagospodarowania miasta. 
W ystawa m iała zobrazować jedynie kilka najważniejszych 
zagadnień oraz dać po jednym lub kilka przykładów typo
wych, takich jak  układ schematyczny sieci kom unikacyj
nej całości regjonu i przykład opracowania jednego węzła 
(Włochy).

W ystaw a obejmuje również studja teoretyczne i pro
jekty, których realizacja może nastąpić dopiero w bardzo 
odległej przyszłości. Dążenie do jakn aj szerszego ujęcia 
głównych zagadnień stanowi właśnie bodaj najcenniejszą 
wartość wystawy. Dążeniu temu daje wyraz Prezydent S ta
rzyński (w przedmowie do katalogu), w sposób następu
jący:

„W arszawa Przyszłości" jest dziś tworem na- 
szei wyobraźni. I to nietylko te j, systematycznie 
budującej, z pojęć znanych lub obliczonych, praw 
dopodobny obraz ju tra , ale i wyobraźni wolnej, 
której wizje byw ają niejednokrotnie bardziej twór
cze, W brew doraźnym konjukturom  zdobywcze 
idee stw arzają często formy nieznanych lub dziś 
nieprawdopodobnych przyszłych potrzeb ku ltura l
nych i społecznych.

Organizując wystawę „W arszawa Przyszło
ści", przedstawiam y nietylko projekty realne, któ
rych realizacja już się rozpoczęła lub rozpocznie 
się w' niedalekiej przyszłości, lecz również pro
jekty, które są tylko szukaniem dróg rozwiązy
w ania problemów stolicy, choćby one były dzisiaj 
niewykonalne a  nawet zgoła fantastyczne. Chcemy 
poprzez tę wystawę zmobilizować wszystkie siły 
twórcze, które przyczynić się mogą do właściwego 
rozwoju W arszawy tak, aby sta ła  się nietylko uko
chaną przez wszystkich ale prawdziwie piękną sto
licą Polski.



Rys. 1. Model plastyczny W arszawy.

*

* *

Należy uznać, iż ogólne wytyczne wystawy zostały 
ustalone właściwie: wystawa miała ująć w sposób możli
wie zwarty i dostępny całokształt zagadnień rozwoju W ar
szawy, pojętych w jaknajszerszym  zakresie, bez wnikania 
w szczegóły trcl.niczne lub usiłowania zbyt ścisłe i wy
czerpującego przedstawienia tych danych.

W ystawa miała na celu zobrazowanie r o l i  W a r 
s z a w y  w Państw ie i w jego strukturze gospodarczej, 
wynikającej przedewszystkiem z położenia geograficznego 
m iasta i jego zadań jako stolicy, centrum  dyspozycji gos
podarczych oraz wielkiego ośrodka przemysłowego.

Następnie wystawa m iała zobrazować s t  u d j a 
dotyczące rozwiązania problemu W arszawy łącznie z jej 
regjonem, pojętych jako wspólne zagadnienie gospodarcze 
i techniczne. S tudja te  wykazują układ sieci kom unikacyj
nej, proponowany podział terenów wg. sposobu użytkowa
nia, a zwłaszcza zachowanie lasów podmiejskich, wresz
cie rozmieszczenie przemysłu i osiedli.

Wreszcie wystawa miała nas zapoznać z p o s z c z e 
g ó l n e  m i z a g a d n i e n i a m i  rozwiązywanemi 
w ramach powyższego ogólnego program u, jak  naprzykład 
projektami ukształtowania poszczególnych fragmentów 
m iasta lub regjonu, komunikacji, budownictwa mieszkalne
go, szkolnictwa, oświaty, urządzeń sanitarnych i t. p.

Tak się przedstawia program  wystawy. Przejdźmy 
obecnie do omówienia realizacji tego programu.

* * ,

P i e r w s z a  s a l a  zaznajam ia widza z kilku naj- 
ważniejszemi danemi, dotyczącemi roli W arszawy w P ań
stwie, jej przemysłu, położenia geograficznego i warunków 
naturalnych z wytycznemi planu regjonalnego, wykazane- 
mi na tablicach i makiecie perspektywicznej (widok reg

jonu z lotu ptaka) Na tym  t'.e podane są zasady rozwiąza
nia samego m iasta: podział na dzielnice, schemat komunika
cji, układ dzielnic reprezentacyjnych jako głównych ak
centów plastycznych i orjentacyjnych i t. p.

Środek sali zajm uje niezmiernie efektowny duży mo
del m iasta, wykazujący zasady rozplanowania oraz obra
zujący za pomocą zapalanych kolorowych świateł układ 
głównych arte ry j komunikacyjnych, linij, m etra i wód. 
Model ten, pomimo pewnych usterek, stanowi przykład wła
ściwego opracowania eksponatów na wystawie popularnej 
i przedstawia w sposób daleko łatwiejszy dla widza oma
wiane zagadnienia, aniżeli wszelkie plany lub schematy. 
Na podstawie własnych obserwacji zwiedzających, a zwła
szcza wycieczek szkolnych, stwierdzam, iż model ten z po
wodzeniem mógłby zastąpić szereg schematów i planów, 
dając całokształt zagadnień ogólnego rozplanowania W ar
szawy, gdyby kilku dodatkowemi barwnemi światłami za
akcentowane były inne główne zagadnienia, jak  np. poło
żenie „city“ , dzielnic przemysłowych oraz terenów zieleni.

Kompozycja w nętrza pierwszej sali, je j oświetlenia 
i opracowanie szczegółów stoją na wysokim poziomie. Za
strzeżenia mogą dotyczyć jedynie braku oznaczenia kolejno
ści zwiedzania (gdyż nie każdy widz pragnie chodzić w to
warzystwie ,,oprowadzaczy“ ) oraz pow tarzania niektórych 
zagadnień w działach „Regjon W arszawy" i „W arszawa 
Funkcjonalna". Drobne braki istn ieją również w opracowa
niu niektórych tablic, jak  np. brak  oznaczenia lub nieczy
telność napisów w tablicach ;,Rola przemysłu” i „Studjum 
pasa przemysłowego".

Powyższe zastrzeżenia dotyczą również niektórych tab
lic s a l i  d r u g i e j ,  Salę tę  otw iera „Studjum  ogól
nych zamierzeń reorganizacji W arszawy". Zasady tego 
projektu są w następujący sposób wyłożone w katalogu 
wystawy:

„Pierwszy oficjalny plan zabudowania miasta 
W arszawy do dziś obowiązujący został sporządzo
ny przez Zarząd Miejski w 1930 r. W arunki, w 
których powstawał ten plan pierwszy w  Polsce, 
sprawiły, że niektóre zagadnienia rozwiązano w 
nim niedość jasno i śmiało. Późniejsze stud ja nad



Rys. 2. Schemat funkcjonalnego podziału Warszawy.

planem regjonu W arszawskiego wykazały pewne 
niedomagania w nawiązaniu planu W arszawy z o- 
toczeniem. Dziś jesteśmy zupełnie w innem poło
żeniu: śmielsze, szersze rozwiązanie zagadnień a r 
chitektonicznych, godne tradycji, a zwłaszcza 
przyszłości stolicy, stało się publicznem żądaniem. 
Studja zaś nad planem rogjonalnym pozwalają 
wysunąć poważne wnioski dla ewolucyjnej rewizji 
dotychczasowego planu m iasta".

Samo opracowanie tego planu jest nieco pogmatwane 
i przeładowane szczegółami, natom iast proponowane zmia
ny wydają się zupełnie słuszne. Układ W arszawy nabiera 
przejrzystości i szerszego oddechu, zwłaszcza wskutek zwię
kszenia ilości zieleni oraz upłynnienia podstawowych cią
gów komunikacyjnych.

Następne tablice dotyczą poszczególnych zamierzeń, jak 
np. rozmieszczenie terenów zieleni, cmentarzy, szkół, ośrod
ków zdrowia, hall targowych, straży ogniowych i t. p, Niez
miernie interesujące są dane o ewolucji polityki kredyto
wania budownictwa przez Komitet Rozbudowy, o ruchu lud
ności w poszczególnych dzielnicach (wyludnianie się śród
mieścia), oraz o strukturze zawodowej ludności i przecięt
nej wielkości mieszkań w poszczególnych dzielnicach Po
między oknami sali umieszczono plany historyczne m iasta 
z ubiegłych wieków wreszcie kilka obrazów z widokami 
dawnej Warszawy.

Środek sali zajm ują modele — projekty poszczególnych 
ważniejszych części m iasta i przykłady rozwiązania kilku 
fragmentów regjonu. Szczególnie atrakcyjne dla zwiedzają
cych jest zestawienie dwóch modeli Starego M iasta: re
konstrukcja z ratuszem  na rynku i m uram i obronnemi 
oraz model stanu obecnego z wykazaniem zamierzeń władz 
miejskich, dotyczących odsłonięcia zachowanych resztek 
murów obronnych oraz wykazania ich zarysu za pomocą 
bruku klinkierowego na ulicach.

liys. 3. S tud jum  zmian ogólnego planu zabudowanie W ar
szawy.

Rys. 4. Ewolucja, polityki kredytowania budownictwa 
mieszkaniowego.



Niezmiernie interesujące modele stanu istniejącego i 
zamierzonego ukształtowania skarpy nadrzecznej na prze
strzeni od Bielan do Służewa — tracą  w znacznym stopniu 
swą wartość propagandową i dydaktyczną, gdyż są usta
wione w znacznej odległości od siebie. Błędne ustawienie 
u trudnia porównanie obu modeli i spopularyzowanie jed
nego z kardynalnych zagadnień uporządkowania W arsza
wy: — konieczności ocalenia skarpy nadrzecznej, a nawet 
częściowego uwolnienia je j od wadliwej zabudowy z lat 
ubiegłych (model wykazuje np. zburzenie zespołu domów 
nit skarpie przy ul. Górnośląskiej i Myśliwieckiej). Mode
le te zaw ierają również projektowaną a rte rję  „Na skar
pie", jako ulicę spacerową, a zarazem a rte rję  odciążającą 
ciąg Krakowskie Przedmieście — Nowy Świat — al. U jaz
dowskie na przestrzeni od Karowej do Agryko'i.

Model „Dzielnicy Marsz. Piłsudskiego" daje ogólne wy
tyczne rozplanowania tej dzielnicy, opracowywanego obec
nie na podstawie wyników konkursu przez specjalną p ra 
cownię, utworzoną przy Zarządzie Miejskim. Je st to z pew
nym wyjątkiem studjum  jeszcze „surowe", gdyż z natu ry  
rzeczy opracowanie ostatecznego ujęcia tak wielkiego i 
trudnego zagadnienia wymaga dłuższego okresu czasu.

Dobrze są skomponowane przykłady ujęcia niektórych 
fragmentów regjonu, jak np. ośrodek wypoczynkowo-tury
styczny przy wydmie Łuże (sztuczne jezioro i park  na 
wzgórzach oraz osiedle wśród lasów), rozplanowanie oto
czenia Wilanowa i Natolina z dużemi założeniami spor- 
towemi, parkowemi i wodnemi oraz węzeł komunikacyjny 
„Włochy" (zespół kolei, kolejki, autostrady i ulic).

ska“ urywa się na placyku, jaki ma powstać na miejscu 
domów „K urjera  Warszawskiego" i Simona - Steckiego, 
natom iast w iadukt stanowi nowy, odrębny ciąg, niepowią
zany kompozycyjnie z „Osią Saską".

Słabo pod względem kompozycyjnym, a zwłaszcza pod 
względem sposobu wykonania modelu, tak  jaskrawo odci
nającego się od ogólnego dobrego poziomu estetycznego in
nych eksponatów, wypadły modele nowych parków na Wo
li i na Żoliborzu.

Przejście z sali drugiej do trzeciej zajm uje dobrze skom
ponowane stoisko Dyr. Wodociągów i Kanalizacji, obrazują
ce obecne nikłe spożycie wody w Warszawie, dalsze zamie
rzenia rozbudowy sieci, urządzenia stacyj oczyszczalnych 
i t. p. Sąsiednie stoiska obrazują stan obecny natężenia 
ulicznego oraz tramwajowego, zamierzenia w dziedzinie bu
dowy ulic, rozbudowy tram wajowej i autobusowej, budowy 
m etra i t. p.

S a l ę  t r z e c i ą  wypełnia stosunkowo luźny do
bór eksponatów z różnych dziedzin. Ciekawe są studja roz
planowania fragm entów W arszawy, opracowane przez słu
chaczy Wydziału A rchitektury na Politechnice. Obok wi
szą nagromadzone projekty z konkursu na dzielnicę M ar
szałka Piłsudskiego.

W sali te j znajduje się stoisko M. S. Wojsk., wykazu
jące dążenia wojska do planowego wykorzystania i upo
rządkowania terenów, stanowiących własność Ministerstwa, 
jak  np. Cytadeli, rozplanowanie esplanady praskiej i t. p.

Niezmiernie interesujące stoisko Pol. T-wa Reformy

Rys. 5. Węzeł komunikacyjny „Włochy”. 
Autostrada dwujezdniowa W arszawa  — Łódź (dwie czarne 
jezdnie) przechodzi po lewej stronie kolei pod wiaduktem  
drogi regjonalnej. Wejście na przystanek  ,,Włochy" — pod 

autostradą od placyku przy przystanku E. K. D.

N atom iast niezbyt przekonywujący pod względem kom
pozycyjnym jest model bulwarów nadrzecznych przed Zam
kiem Królewskim, a zwłaszcza model proponowanego u- 
kształtowania w iaduktu przy ul. Karowej, rozwiązanego 
niezgodnie z wynikami zeszłorocznego konkursu na rozpla
nowanie tego w iaduktu łącznie z Placem Piłsudskiego. N a
grodzone projekty przewidywały potraktowanie tego w ia
duktu jako logicznego (chociaż o lekkim wygięciu) prze
dłużenia tradycyjnej „osi Saskiej”, czyli jednej z głównych 
osi kompozycyjnych m iasta: ul. Wolskiej — Ogrodu Sa
skiego — Placu Piłsudskiego.

Model umieszczony na wystawie wykazuje przewagę 
dążności oszczędnościowych nad względami kompozycyjne
m u dla rachowania ślim aka przy ul. Karowej — „Oś Sa-

Rys. fi. Studjtim  przebudowy Cytadeli.

Mieszkaniowej zawiera studjum  obecnego stanu w dzie
dzinie rozmieszczenia mieszkań w stosunku do miejsca p ra 
cy mieszkańców. Modele wykazują ilość czasu, zużywanego 
przez robotnika n a  podróż do miejtsca pracy oraz niewłaści
we użytkowanie miejsc zamieszkania w stosunku do miej
sca pracy, gdy np. robotnicy zatrudnieni na Pelcowiźnie 
m ieszkają w Pruszkowie, lub też gdy do pracy na Wolę 
jadą z P ragi lub nawet z Marek.

Sąsiednie stoisko Tow, Osiedli Robotniczych zawiera 
plany osiedli projektowanych w pobliżu ośrodków pracy.

W sali te j rozmieszczono kilka modeli gmachów budo
wanych lub projektowanych (Dworzec Główny, Kościół 
Opatrzności Bożej, Meczet, Sądy Grodzkie) oraz pro
jekty zabudowania Saskiej Kępy i „potrójnego Nowego 
Światu". Pierwszy z tych projektów wykazuje na modelu 
szereg zupełnie niepowiązanych kompozycyjnie budynków, 
rozrzuconych na znacznej przestrzeni, oraz ustawienie 
„wieży Babel" wpoprzek najgłówniejszej a r te rji komunika



Ri/n. 7. Model ośrodka wypoczunkowo - sportowego na nkraju Pwtzczy Knmpitiowukiej.

cyjnej m iasta przy je j skrzyżowaniu z Aleją Zieleniecką, 
wreszcie szereg' innych podobnych pomysłów.

Projekt „potrójnego Nowego Światu” świadczy o niero- 
zumieniu przez au tora podstawowych zasad kształtowania 
m iasta Projektowane dwie równoległe ulice oraz intensy
fikacja zabudowy bynajmniej nie uspraw nią komunikacji 
obecnej, zwłaszcza przy zbiegu z A lejam i Jerozolimskiemi 
(o ile sie nie przebije tych ulic poprzez gmachy B. G. K.
i Min. Komunikacji). Budowa „Aleji Drapaczy" po obu 
stronach zabytkowego Nowego Światu nie znajduje żad
ni go uzasadnienia ani plastycznego (wystarczy wyobrazić 
sylwetę takiej Alei Drapaczy np. od strony Saskiej Kępy), 
ani też gospodarczego i technicznego — wobec przesuwania 
się środka ciężkości m iasta na zachód w kierunku nowej 
arti rji „N. S.”. Projekt ten jest jedynie odbiciem ideologji 
spekulacji gruntowej, nieliczącej sie z logicznym rozwojem 
miasta wg. ustalonych planów oraz istotnemi względami 
estetyki m iasta i celowości gospodarczej.

Naiwność i świeżość kompozycyjna oraz techniczna 
t>ch projektów stanowiłoby pewne urozmaicenie ogólnego 
poważnego charakteru  wystawy oraz ukłon w kierunku sen
sacji dziennikarskiej. Szkoda jednak, że dla uniknięcia de- 
zorjentacji zwiedzających nie zaznaczono, iż są to pomysły 
prywatne autora, nie mające nic wspólnego ani z projek
tami realizowanemi, ani też z zamierzeniami władz miej
skich.

Wreszcie na sali te j znalazł się również model „paro
wozu o linjach opływowych fabryki Chrzanowskiej". O ile 
jest zrozumiałe i celowe umieszczenie na wystawie „planu 
rozmieszczenia szaletów w m. st. W arszawie" (spostrzeg
łem nawet zwiedzających — którzy skrzętnie notowali te, 
tak cenne w nagiej potrzebie dane, na podręcznym planiku

W arszawy), o tyle model parowozu, zwłaszcza przy elektry
fikacji węzła warszawskiego, stanowi niewątpliwie drobne 
wykolejenie uwagi wykonawców wystawy.

*

* $

Na zakończenie należy podkreślić, że wystawa jest 
niewątpliwie zamierzeniem udanem. Pewne usterki w reali
zacji tłumaczą się trudnością zadania i pośpiechem. Należy 
zdawać sobie spraw ę z tysiącznych przeszkód, powstających 
przy ustalaniu  i konsekwencji realizacji program u wysta- 
wy, gdy wystawcy lub kierownicy poszczególnych resortów 
uważają, że właśnie wszystkie ich eksponaty są najważ
niejsze i najciekawsze.

W tych warunkach, należy wykazać niebywałą energję, 
aby osiągnąć równowagę w zobrazowaniu całokształtu pro
gram u, podkreślić rzeczy istotne, a usunąć lub „ścienio- 
wać“ zagadnienia drugorzędne.

Jeszcze trudniej z tego surowego m aterjału , chaosu po
mysłów, propozycyj lub różnych „widzimisię” stworzyć 
zw artą całość tematową i plastyczną. Również i pod tym 
względem „W arszawa Przyszłości” jest udaną, bowiem za
chowaną została przejrzystość celów i ogólnej koncepcji 
W ystawy oraz wydobyto z niej jednolitą i sharmonizowaną 
całość plastyczną.

Organizatorowie i wykonawcy W ystawy, a przede- 
wszystkiem obecne władze miejskie, dobrze przysłużyły się 
dziełu propagandy zagadnień urbanistycznych wśród spo
łeczeństwa oraz wzniosłemu zamierzeniu przekształcania 
W arszawy na stolicę — godną naszego Państwa.

Co zrobiłeś dla rozpowszechnienia 

„Przeglqdu Budowlanego"?



W  związku z zamieszczonym w poprzednim zeszycie artykułem  prof. W. Paszlcoiv- 
skiego p. t. K ilka uwag o pracy inż. H. Wąsowicza p. t. „Projektowanie betonu”, o trzy
maliśmy od autora tej pracy odpowiedź na zarzuty postawione w tym  artykule. Odpo- 
iciedź tę zamieszczamy łącznie z repliką prof. Paszkowskiego i na tem pragniemy za
kończyć dyskusję na ten temat na lamach naszego pisma.

R E D A K C JA.

HENRYK WĄSOWICZ inż. cyw.

ODPOWIEDŹ NA KILKA UWAG O PRACY INŻ. H. WĄSOWICZA 
P. T. „PROJEKTOWANIE BETONU"

W Przeglądzie Budowlanym N r. 3 1936 r. p. prof. W. 
Paszkowski wypowiedział się o pracy mojej p. t. „Projekto
wanie betonu — nowa metoda" czyniąc je j szereg zarzu
tów. Odpowiedź na nie ująłem  w formę w yjaśnienia „no
wej metody", gdyż te  zarzuty w przeważnej części wyni
knąć musiały z niewłaściwego zrozumienia lub nie dość 
uważnego przeczytania wielu ustępów mojej pracy.

Praca moja podaje nowy sposób projektowania składu 
betonu przez rozwiązywanie i analizę równań, uwzględnia 
pory powietrzne w betonie, wprowadza nowe hipotezy kon
systencji i wytrzymałości betonu, ujm uje w nowy sposób 
cechy kruszywa, charakteryzujące jego zdolność przyjm owa
nia wody i wypełniania przestrzeni w betonie, ustala g ran i
ce ilości kruszywa, w jakich może być z danego kruszywa 
otrzymany pożądany rodzaj betonu i t. d., dlatego nosi pod
tytuł „nowa metoda”.

Niewiadomemi w równaniach są poszukiwane ilości 
składników (woda, cement, kruszywo), a param etram i są 
właściwości kruszywa, cementu i betonu, ujęte w odpowied
nie wskaźniki. Projektowanie betonu przez rozwiązywanie 
równań daje korzyści, jakie zawsze przynosi matematyczne 
ujęcie zagadnienia. Jasne jest, że przy trzech niewiadomych 
musimy mieć możność zestawienia trzech równań z nich 
jedno w arunkujące ścisłość betonu. Układ równań wskazuje, 
że do zaprojektowania betonu muszą być zadane co n a j
mniej dwie jego cechy, że te  dwie zadane cechy całkowicie 
przesądzają o wszystkich pozostałych cechach projektowa
nego betonu, Naprzykład ilość cementu i wskaźnik wodo- 
cementowy lub ilość cementu i wytrzymałość betonu z da
nego kruszywa przesądzają o jego konsystencji, porowa
tości i innych cechach. Zrozumiałe jest również, dlaczego 
nie można zaprojektować betonu o jednej tylko zadanej 
właściwości, np. o wymaganej jedynie zawartości cementu, 
lub pożądanej w ytrzym ałości5). Dzięki ujęciu projektowaniu 
betonu w równania, żądanie od betonu dwóch cech niemo
żliwych do osiągnięcia przy stosowaniu danego kruszywa, 
lub cech wzajemnie się wykluczających, wyrazi się przez

otrzymanie, (po rozwiązaniu równań), wyników ujemnych 
lub niemieszczących się w określonych granicach.

Uwzględnienie przy projektowaniu betonu powietrza 
umożliwia dokładniejsze niż dotąd obliczenie ilości porów, 
które decydują o najważniejszych właściwościach betonu: 
wytrzymałości, szczelności i trwałości.

Hipoteza, że konsystencja betonu zależy od stosunku 
ilości wody, użytej przy przygotowaniu betonu, do ilości 
niezbędnej dla nasycenia suchych składników t. j. kruszy
wa i cementu, umożliwia dokładne projektowanie betonu 
potrzebnej konsystencji. Hipoteza konsystencji została zbu
dowana na podstawie moich własnych obserwacyj i potwier
dzona dużą ilością prób i doświadczeń. U jęta we wzory 
potwierdziła, już dawno znane z doświadczenia, zależności 
pomiędzy konsystencją, a ilościami i jakością składników 
betonu.

Hipoteza wytrzymałości powstała na podstawie badań 
amerykańskich uczonych. Talbota i R icharda oraz na pod
stawie moich własnych obserwacyj. Doświadczenia z belecz- 
kami próbneml, jakkolwiek wykonane w ilości dużo mniej
szej od doświadczeń amerykańskich, potwierdziły jednak 
hipotezę zależności między wytrzymałością betonu, a wy
trzym ałością cementu i objętością porów w betonie. Hipo
teza wytrzymałości betonu pozwala na ujęcie we wzór ma
tematyczny: wytrzymałości projektowanego betonu i sto
sowanego doń cementu oraz ilości cementu, kruszywa i wo
dy, t. j. tych niewiadomych, jakie przeważnie mamy przy 
projektowaniu składu betonu. Wzór ten, odpowiednio prze
kształcony, potwierdza zauważony przez wielu uczonych 
(Tetm ajer, Abrams, Kindel i inni), wpływ ilości i jakości 
składników na wytrzymałość betonu1).

Już dawno stwierdzono, że wskaźnik r.iiałkości i krzy
we przesiewu niedostatecznie określają kruszywo jako ma
te rja ł do betonu. Ta sama wielkość wskaźnika miałkości 
może odpowiadać kruszywom o zupełnie niepodobnem u- 
ziarnieniu. Wielu badaczy (Spindel, Hummel, Paszkowski), 
stwierdziło, że z kruszywa o różnych krzywych przesiewu 
można przygotować beton jednakowej dobroci. I tlatego do 
badania właściwości kruszywa moja nowa metoda stosuje

“) R eferat mój „Zasady normalizacji dozowania za
praw budowlanych” nieprzyjęty przez Komisję Kwalifika- 
cyjną do wygłoszenia na II Zjeździe Inżynierów Budowla
nych w Katowicach. R eferat ten je st znany prof. Paszkow
skiemu jako członkowi Komisji.

') R eferat mój „Ilość cementu a wytrzymałość betonu” 
nieprzyjęty przez Komisję K w alifikacyjną do wygłoszenia 
na II Zjeździe Inżynierów Budowlanych w Katowicach. Re
fe ra t ten jest znany prof. Paszkowskiemu jako członkowi 
Komisji.



inny sposób, pozwalający na określenie zasadniczych cech 
kruszywa, bez podziału jego na oddzielne frakcje. Możemy 
nie wiedzieć zupełnie z jakich frakcyj składa się kruszywo, 
lub ile zawiera frakcyj, które wyodrębnione przesiewaniem 
same, są kapilarnie czynne, natom iast musimy wiedzieć, jak 
kruszywo wypełnia część objętości betonu — co określamy 
wskaźnikiem wypełnienia mo, oraz ile wody może ono u trzy
mać we włoskowatych przestrzeniach międzyziarnkowych
i na powierzchni swych ziarn — co znowu określamy wska
źnikiem nasycenia ko. Wymienione dwie cechy kruszywa t.j. 
ścisłość i wodochłonność zupełnie w ystarczają do oceny w ar
tości kruszywa jako składnika betonu. Należy podkreślić, 
że wskaźniki m» i k« możemy wprowadzić do równań, u jm u
jących właściwości betonu, przez co, oznaczając temi wska
źnikami cechy kruszywa, r.iożeniy związać właściwości k ru 
szywa z właściwościami betonu. Zbyt drobne kruszywo ce
chuje duża wartość wskaźnika nasycenia ko. Zbyt grube 
kruszywo odznacza m ała wartość wskaźnika nasycenia ko. 
Przytem tak zbyt drobne jak  zbyt grube kruszywo jednako
wo nie jest wystarczająco ścisłe, wskaźnik wypełnienia rru>, 
jest dla nich mniejszy, a dobry beton z takich kruszyw wy
maga zużycia dużej ilości cementu, co właśnie wykazują 
obliczenia przy projektowaniu składu betonu nową metodą. 
Dobrze uziarnione kruszywo określa pośrednia wiel
kość wskaźnika nasycenia ko (0,08 — 0,12). Należy 
zaznaczyć, że kruszywo o pośredniej wielkości ko je s t nie- 
tylko odpowiednio wodocl.łonne, ale jednocześnie je s t b a r
dziej ścisłe, to też ma ono odpowiednio duży wskaźnik wy
pełnienia mo (0,78 — 0,85). Ilość piasku i pyłu w  kruszy- 
v.’ie jest bardzo ważna, bo decyduje w znacznym stopniu
0 wielkości wskaźnika m,, i ko, t. j. o ścisłości i wodochłon- 
ności kruszywa. Wskaźniki te najlepiej wskazują czy ilość 
piasku jest za mała, dostateczna, czy też za duża w danem 
kruszywie. Badając kruszywo przez określanie wskaźników 
niu i ko t. j. mierząc jego ścisłość i wodochłonność, możemy 
sądzić o najważniejszych cechach kruszywa. Zależne są one 
od w ł a ś c i w o ś c i  s a m y c h  z i a r n  (ich pocho
dzenia, wymiarów, kształtu i rodzaju powierzchni) od i l o 
ś c i  i s t o s u n k u  p o s z c z e g ó l n y c h  f r a k -  
c y j (uziarnienia) i od u k ł a d u  tych ziarn w danem 
kruszywie. Uziarnienie jest tylko jedną z cech kruszywa
1 nie daje pełnego, wyczerpującego pojęcia o jego wartości 
jako m aterjału  do betonu. Szereg zjawisk zachodzących w 
betonie jest funkcją w s z y s t k i c h  właściwości k ru
szywa, a nie tylko s a m e g o  uziarnienia. Param etram i 
tej funkcji są wskaźniki m» i ko, a nie ilości lub stosunek 
poszczególnych frakcyj t. j. rodzaj uziarnienia. Przygotowy
wanie mieszanek przez dodawanie brakujących drobnych 
lub grubych ziarn zmienia ścisłość i wodochłonność kruszy- 
wa.Dzięki temu pozwala ono zaoszczędzić cement w takich 
granicach, w jakich dodawanie brakujących ziarn wpływa 
na zwiększenie ścisłości kruszywa, bez bytniego powiększa
nia jego wodochłonności t. j., gdy przytem  w zrasta wskaź
nik wypełnienia nu przy nieznacznym wzroście wskaźnika 
nasycenia k,,. Jeżeli kruszowo do betonu uwtorzymy prze
mieszanie różnych materjałów (np. piasku i żw iru), to 
iednak, choćbyśmy znali najlepiej ścisłość i wodochłonność 
tażd^go z nich, jednak otrzym ane po ich zmieszaniu nowe 
kruszywo (mieszanka) wykaże zupełnie inną ścisłość i wo- 
iochłonność. Trudno też jest uchwycić zależność pomiędzy 
właściwościami kruszyw użytych do mieszanki, a właściwo
ściami samej mieszanki. Ponieważ jednak właściwości be
tonu zależne są od właściwości całego kruszywa w mieszan

ce, a nie od właściwości poszczególnych kruszyw, z których 
ona się składa, wobec tego interesować nas mogą wyłącznie 
właściwości mieszanki. Możemy je  określić wskaźnikami 
nu i ko i jako param etry  wprowadzić do równań, przy po
mocy których projektujem y beton. Z tego powodu „nowa 
metoda” odrzuca podział kruszywa na piasek i żwir i po
daje sposoby projektowania betonu z pospółki lub z miesza
nek piasku, żwiru, tłucznia i pospółek. Uzasadnianie konie
czności podziału kruszywa na piasek i żwir przy pomocy 
analogji z murem, składającym  się z kamieni i zaprawy, 
jest tylko pozornie słuszne. Betonu nie można porównywać 
z murem, bo w budowie m uru t. j. układaniu kamieni na 
zaprawie decyduje wola człowieka, a w budowie betonu ka
mienie układają się same według nieznanego nam prawa.

Dzielenie kruszywa na piasek i żwir tylko w tym ce
lu, aby osiągnąć t. zw. urabialność betonu, jest zupełnie 
zbędne; bo nawet z najgorzej uziarnionego kruszywa mo
żemy przygotować urabialny beton, zużywając odpowiednią 
ilość cementu i wody. O urabialności betonu decyduje głów
nie j a  k o ś ć  zaczynu, cementowego, jego gęstość, lep
kość, śliskość, oraz n a d m i a r  zaczynu cementowego 
w stosunku do objętości przestrzeni wolnych w kruszywie'), 
w żadnym zaś razie nie wyłącznlie ilość piasku. Betony u ra
bialne możemy wykonać z samego piasku (piaskowe betony 
•— zaprawa) lub z samego podźwirku, składającego się na
wet z jednej — dwóch frakcyj. Jako jeden przykład z p ra 
ktyki przytoczyć mogę beton z podźwirku, zaprojektowany 
przy pomocy nowej metody przez dyr. S. Domaradzkiego, 
do wykonania pomnika-nagrobka3) . Beton dobrze urabialny 
przy jednym sposobie układania lub transportu  może oka
zać się zupełnie nieurabialny przy innym sposobie. Wszy
stkie betony ścisłe o dostatecznie gęstym i lepkim zaczynie 
są urabialne, ale urabialność betonu utrząsanego musi być 
inna niż urabialność betonu formowanego w prasach, u ra 
bialność betonu rozlewanego — inna niż urabialność betonu 
tłoczonego przez ru ry  (Gaye, G raff, Kind, Sztajerm an, 
Skram tajew  i inni). Zatem jeżeli pojęcie urabialności uza
leżnić od sposobu formowania lub transportow ania betonu, 
to trzym am y kilka rozmaitych urabialności. Jeśli zaś zwią
zać ją  z pewną sumą cech samego betonu, to wówczas po
jęcie urabialności betonu zgadzać się będzie tak  z moim, jak
i z ogólnie przyjętym  pojęciem konsystencji.

Słowem „konsystencja" oznaczam nietylko względną 
ruchliwość (ciekłość lub sypkość) betonu, ale i jego zawie- 
sistość, lepkość i śliskość. Ilość wody, potrzebnej do utwo
rzenia betonu pożądanej konsystencji zależy od ilości wody 
potrzebnej do nasycenia w s z y s t k i c h  suchych skła
dników betonu, tj. cementu i kruszywa, a nie jest identycz
ną z wodą potrzebną do nasycenia samego kruszywa. Do
świadczenia wykazały, że niema żadnego stosunku matema
tycznego pomiędzy wartościami wskaźnika nasycenia posz
czególnych frakcyj, a wskaźnikiem nasyceni, i mieszaniny 
tych frakcyj, P rzy mieszaninie frakcyj nawet najgrubsze 
ziarna, jeśli są ściśle otoczone drobniejszemi, s ta ją  się kapi
larnie czynne na swej powierzchni i dlatego podział kruszy
wa na kapilarnie czynne i nieczynne może mieć znaczenie 
tylko dla poszczególnych frakcyj, rozpatrywanych niezależ

■) Wielkość tą  nazwałem względnem wypełnieniem be
tonu.

3) Pomnik inż. L. Biszlagiera postawiony w r. 1934. 
na Powązkach przez Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowa

nej.



nie jedna od drugiej. Żadne więc wzory empiryczne, nada
jące się dla poszczególnych frakcyj,, nie będą, odpowiednie 
dla mieszaniny tych frakcyj. P rzyjęta hipoteza konsysten
cji ujęta we wzór matematyczny wskazuje, że beton jest 
tem płynniejszy im większy jest wskaźnik wodocementowy, 
im mniejszy j  ist stosunek ciężaru kruszywa do wagi cemen
tu i im kruszywo jest grubsze ( k o ) .  Jednakową zupełnie 
konsystencję możemy uzyskać przy mniejszym wskaźniku 
wodocementowym, a większej zato ilości cementu w stosun
ku do ilości kruszywa. To są zjawiska znane w praktyce
i w teorji (Łopuszański, Probst, Skram tajew , Hupczyc i in
ni).

Nowa metoda daje sposoby projektowania betonu z do
wolnego kruszywa t. j. z pospółki, lub mieszanek narzuco
nych przez w arunki lokalne, przerzucając w praktyce bu
dowlanej zagadnienie poszukiwania mieszanek odpowied
nich do zadanego rodzaju betonu na płaszczyznę kalkulacji 
kosztów kruszywa i cementu. Sposób projektowania miesza
nek, najodpowiedniejszych do przygotowania betonu o po
żądanych właściwościach, nie został dotąd wogóle opraco
wany. Nie możemy teoretycznie wyznaczyć ilości danego 
drobnego i grubego kruszywa, jakie utworzą mieszankę
o pożądanych wskaźnikach wypełnienia m o i nasycenia k o  

t. j. pożądanej ścisłości i wodochłonności. Praktycznie zaś 
przez kilka próbnych mieszanek i pomiarów wskaźnika ko  

możemy ustalić prosty stosunek w jakim  różne kruszywa 
(piasek ze żwirem, tłuczniem lub pospółką, pospółka ze żwi
rem lub tłuczniem, lub różne pospółki) utworzą mieszankę 
odpowiednią dla projektowanego betonu; ustalenie odpowie
dniego stosunku wymaga tylko pomiaru wskaźnika nasyce
nia mieszanki k a  w przeciwieństwie do innych sposobów, 
wymagających wykonywania próbnych betonów. Sposób ten, 
zalecany przez nową metodę, jest zupełnie łatwy, jeżeli pró
by mieszanek kruszywa przeprowadzamy planowo (np. bio
rąc  kolejno proste stosunki 1:2, 2:3, 3:4, i t. d.), gdyż 
wówczas otrzymywane wyniki same wskazują w jakim  kie
runku należy wprowadzić poprawki.

Prof. O. G raff zauważył, że cię:'ar gatunkowy kruszy
wa przy pomiarach wodą jest mniejszy od rzeczywistego i 
różnica jest tem większa im kruszywo je st drobniejsze i dla
tego nie zaleca mierzenia objętości przestrzeni wolnych przy 
pomocy wody, bo woda nie wypełnia całkowicie tych p rze
strzeni. Obserwując podobne zjawisko, wyprowadziłem stąd 
wniosek, że w ł a ś n i e  p o m i a r  w o d ą  j e s t  
b a r d z o  c e n n y ,  bo daje nam możność ustalenia ja 
ką objętość zdolny jest wypełnić zaczyn cementowy, a jaka 
pozostanie niewypełniona pod postacią porów powietrznych 
Podając sposób obliczania objętości porów powietrznych, 
nie uwzględniłem powietrza przywartego do cementu dlate
go, że powietrze do cementu nie przywiera, o czem można 
łatwo przekonać się zapomocą b. prostego doświadczenia. 
Powstawanie pęcherzyków powietrza zależy najwięcej od 
ilości pyłów w kruszywie, które m ają decydujący wpływ na 
wielkość wskaźnika k o  i na stosunek wskaźników m, i nuf). 
Czy czas mieszania i rodzaj betoniarki wpływa na tworze
nie się pęcherzyków powietrza w betonie, jest zagadnieniem 
przez technologję betonu dokładnie niewyjaśnionem; zdania 
co do tego są podzielone.

Pom iary według proponowanych przeze mnie sposobów, 
przy pewnej wprawie, powtórzor.j parokrotnie z tym sa
mym m aterjałem  wykazują różnicę w drugim, a  czasem

tylko w trzecim dziesiętnym znaku; a zatem dokładność ich 
jest zupełnie dostateczna dla celów nietylko praktycznych; 
zresztą absolutna dokładność pomiarów jest nie do osiąg
nięcia nawet w warunl:ach laboratoryjnych. Sposoby wyko
nyw ania pomiarów przy określaniu wskaźników n i e 
s t a n o w i ą  i s t o t y  nowej metody, a pomiary mogą 
być wykonywane objętościowo lub wagowo; w wypadkach 
wymagających specjalnej dokładności prowadzę równolegle 
pomiary objętościowe i wagowe. Normalnie w praktyce bu
dowlanej odmierzanie spulchnionego wilgotnego kruszyna 
stosowane bywa tylko na objętość. Odmierzanie wagowe, 
jakkolwiek dokładniejsze, nie je s t uważane na budowie za 
równie proste i łatwe. Dzięki temu z małemi wyjątkam i nie 
jest ono prawie stosowane. Największa trudność przy każ- 
dem badaniu kruszywa polega na wzięciu przeciętnej cha
rakterystycznej jego próbki. Próbka bywa tem bliższa do 
przeciętnej i tem bardziej charakterystyczna im jest więk
sza. W pracy mojej zalecam wykonywanie pomiarów na 
próbkach kruszywa w ilości 60 1., obecnie po ulepszeniu na
czyń do pomiarów kruszywa zmniejszyłem tą  ilość do 15 1.

Na przypisany mi brak ścisłości i bezpodstawności za
rzutów czynionych przeze mnie innym metodom, nie mogę 
odpowiedzieć, bo Sz. K rytyk nie wskazał na czem nieścis- 
słość i bezpodstawność polega. Przypisany mi zarzut: 
„wszystkie dotąd znane metody bez szeregu prób nie dają 
możności zaprojektowania betonu” jest zniekształceniem 
mojej myśli przez ucięcie cytaty w niewłaściwem miejscu. 
Zdanie to w mojej pracy brzmi tak : „W szystkie dotąd zna
ne metody bez szeregu prób nie dają  możności zaprojekto
wania betonu pożądanej konsystencji, a co najważniejsze 
nie podają sposobów dokładnego obliczenia objętości porów 
w betonie, które obok ilości cementu decydują o najważ
niejszych właściwościach betonu, jakiemi są wytrzymałość, 
szczelność i trw ałość’"').

Przypisywane mi ograniczenie stosowania nowej meto
dy do wypadków, gdy kruszywo odmierzamy objętościowo, 
nie jest, słuszne. Przytoczona ze str. 86 cytata tego nie do
wodzi. Czytając dalej, na str. 86 znajdziemy: „Określanie 
betonu piaskowego (zaprawy) przez stosunek objętościowy 
cementu i kruszywa jest niewskazane, w praktyce jednak 
spotyka się b. często i dlatego pokażemy jak nową metodą 
w podobnym wypadku możemy projektować be'on”.

Wniosek Sz. Krytyka, że w gruncie rzeczy ja  niewiele 
spodziewam się po swojem „projektowaniu" oparty jest na 
n e g a t y w n y m  p r z y k ł a d z i e ,  podanym w mo
jej pracy na str. 79, który umieściłem w celu podkreślenia 
wartości równania warunkującego ścisłość betonu, a który 
Sz. K rytyk pozwolił sobie przytoczyć, w mojem imieniu, ja  
ko p o d s t a w o w ą  w s k a z ó w k ę  w rozdziale 
projektowanie betonu.

W technologji betonu szereg pojęć nie ma zupełnie o- 
znaczeń; utworzyłem je v.:;c, aby mieć możność wprowa
dzenia ich w równania. Czy oznaczeń jest 55, doprawdy nie 
liczyłem, bo to nie jest istotne. Metody projektowania skła
du betonu nie należy mierzyć ilością oznaczeń, bo wtedy na
pewno najlepszą okazałaby się metoda projektowania, zale
cana przez najstarsze podręczniki, która nie posiłkuje się 
nawet kilkunastu literam i, zadawalając się trzem a cyfra
mi, naprzykład 1 : 2 : 4 .

') P atrz  autora „Projektowanie betonu — nowa me- “) P atrz  autora Projektowanie betonu — nowa meto-
toda” s+r. 33 i 55. • da” wstęp str. 7.



REPLIKA NA ODPOWIEDŹ INŻ. H. WĄSOWICZA
Powyższa odpowiedź nie w yjaśnia spornych kwestyj

i postawionych zarzutów, gdyż jest raczej ponownem stre
szczeniem poglądów A utora „nowej metody” z częstem wy
ważaniem otwartych drzwi.

Bo czyż trzeba stwierdzać, że wytrzymałość betonu 
jest zależna od wytrzymałości cementu, który wchodzi w 
skład tego betonu, albo że osiąga się tę  sam ą ciekłosć przy 
różnych ilościach wody zależnie od uziarnienia kruszywa
i ilości cementu albo wreszcie, że obliczenia m ają duże zna
czenie przy wszelkiem technicznem projektowaniu? To są 
prawdy powszechnie znane.

Zamiast skierować argum entację wprost na temat, 
autor zasiania się supozycją, że skoro krytyk czyii i zarzu
ty, to znaczy, że nie przeczytał uważnie jego publikacyj.

Pragnąłbym, żeby A utor sobie przypomniał, iż przed 
paru  la ty  zwrócił się do mnie z początkowcm opracowa
niem nowej metody celem zasięgnięcia mojej opinji, że nie
mało dyskutowaliśmy o tych sprawach i że wysunąłem te 
same zarzuty co te raz ; wyjaśniłem, że opublikowana prze- 
zemnie metoda badania nasycenia kruszywa, została uży
ta  do niewłaściwego celu wreszcie zaproponowałem w pro
wadzenie zmian i uzupełnienie całości nawiązaniem do wy
trzymałości betonu.

Widzę obecnie, że A utor skorzystał z kilku moich my
śli i wskazówek, lecz, niestety, zastosował je  niepoprawnie, 
co powiększa obecnie zakres moich zarzutów.

W innych miejscach powyższej odpowiedzi A utor za-

Z DOŚWIADCZEŃ
FUNDAMENTY.

ZAMIANA OTWARTEJ STUDNI NA KESON 
W  TRAKCIE ROBOTY.

Przy opuszczaniu głębokich studni fundamentowych po
winna być przewidziana możność zastosowania sprężonego 
powietrza na wypadek na tra fien ia  na przeszkodę pod no
żem studni, której niepodobna w inny sposób usunąć.

Przy budowie jednego zbiornika osadowego już po opu
szczeniu go do właściwej rzędnej, zaledwie na 10-ciu m tr. 
poniżej terenu, jako studni otw artej, zaszła nieprzewidy- 
wana konieczność zastosowania sprężonego powietrza: t r a 
fiono na tak  silne źródło, że żadnymi sposobami podwod- 
nemi nie udało się go zagłuszyć, a  ze względu n a  przezna
czenie objektu wymagana była zupełna szczelność nietylko 
ścian bocznych lecz i dna osadnika.

Zadanie to rozwiązano w następujący sposób:

Ściany osadnika były wykonane z betonu w szalowa
niu z desek, które nie było jeszcze usunięte. Do szalowa
nia tego przymocowano belki, jako opory dla belek sufi
towych, które oszalowano możliwie szczelnie deskami i w 
ten sposób otrzymano pułap komory kesdonowej. Pomię
dzy śi*odkowemi belkami sufitowemi utworzono gniazdo dla 
przymocowania blachy, będącej podstawą dla ap a ra tu  szlu- 
zowego,

Dla uszczelnienia komory tego kesonu przeciwko 
ucieczce sprężonego powietrza, pierwotnie zastosowano pa
pę smołowcową sklejoną lepnikiem. Okazało się to jednak

słania się wynikami badan własnych, ale czyni to w spo
sób nie praktykowany przy rozstrząsaniu poważnych za 
gadnień. Tylko badania przeprowadzone i opublikowano tak, 
ażeby mogły być skontrolowane przez innych, mogą być 
uważane za argum ent w naukowej dyskusji, w  przeciwnym 
razie muszą być traktow ane jako improwizacje.

Te metody dyskusyjne nie dają mi m aterjału  do dal 
szych uwag merytorycznych i muszą pozostać przy tem, co 
wypowiedziałem w N r. 3 Przeglądu Budowlanego, akcentu
jąc ważny i bynajm niej nie przypadkowy fak t, który Autor 
nazywa przykładem negatywnym. Dla mnie jest to  przy
kład pozytywny i wartościowy z objektywnego punktu wi
dzenia.

Jeżeli bowiem autor, który przerobił liczne próby i obli
czenia z zastosowaniem koncepcyj nowej metody, p rzy ta
cza jako ilustru jący wywody teoretyczne przykład, taki wy
padek, który teoretycznie zdarzyć się nie może, i omawia 
go wyraźnie jako wypadek normalny (objętość betonu w 
tym  przykładzie jest m niejszą  od sumy absolutnych obję
tości składników) to, wybaczy mi to Autor, te j sprawy nie 
mogę zbagatelizować jakby On sobie tego życzył. Ozna
cza to bowiem, że takie przeczące elementarnemu porząu- 
kowi rzeczy wyniki zdarzają się niezbyt rzadko przy sto
sowaniu nowej metody i trzeba szukać przyczyny te j ano- 
malji. J a  ją  widzę w błędnych założeniach i nie nadają
cych się do celu metodach pomiarowycn.

W . Paszkowski 
P rof. Polit.

1 OBSERWACYJ
niedostateczne. Wobec tego pułap pokryto z wewnątrz bla
chą, wylutowaną na szwach.

N apór wody źródlanej okazał się tak  silny, że wyma
gał znacznie większego ciśnienia aniżeli statyczno w sto
sunku do wysokości słupa wody. Dla przeciwwagi temu 
zwiększonemu ciśnieniu powietrza, jakie okazało się nie
zbędne, pułap obciążano stopniowo w arstw am i ziemi.

Obciążenie stropu wagą w łasną, aparatem  szluzowym, 
wagą m aterjałów  i wyżej wspomnianemi w arstw am i zie
mi było przejmowane przez słupy, rozklinowane pomiędzy 
belkami pułapu i dnem osadnika, częściowo już wykonanem 
przedtem z podwodnego betonu.

W ten  sposób dopiero udało się obniżyć poziom wody 
do potrzebnej rzędnej, zagłuszyć źródło i wykonać zupeł
nie szczelne dno, przy pomocy dodawanego do zapraw y 
cementowej tricosalu.

inż. K . Stronczyński.

KONSTRUKCJE DREW NIANE.

SPOSÓB SZTUCZNEGO ODBARWIANIA SINIZNY 
DREWNA.

Jak  wiadomo sinizna drewna je st zjawiskiem barw- 
nem, wywołanem przez działanie chromogenu, wytworzo
nego przez grzybnię, k tóra sam a je st bezbarwna.

Zjawisko to daje się zaobserwować przy najmniejszem 
niedopatrzeniu w składowaniu drewna. Nie jest ono wpraw
dzie zjawiskiem świadczącem o niezdatności drewna zasi-



niałego do celów budowlanych, gdyż grzybnia wywołująca 
siniznę nie należy do szkodliwych. Mimoto sinizna przez 
wielu uważana jest za pewien błąd w wyglądzie drewna
i predyspozycję do zarażania się innymi bardziej szkod
liwymi gatunkam i grzybów.

Z tego powodu istnieje często tendencja do usuwania 
sinego zabarwienia drewna przez traktowanie go pły
nem SOj.

W ystarczy jednak podgrzać w ten sposób odsiniony 
kawałek drewna do tem peratury  wrzenia, by przekonać 
się o sztucznem jego odbarwieniu.

ŻELBET.

TERMICZNE RUCHY STROPU ŻELBETOWEGO 
OSTATNIEGO PIĘTRA.

W roku 1932 wykonany został szkielet budynku w kon
strukcji ramowej w żelbecie, o sześciu kondygnacjach. Kon
strukcja stropów uwidoczniona jest na załączonym szkicu: 
podciągi połączone są sztywnie ze słupami i tworzą r a 
mę; w belki te j ram y wbetonowano dźw igary żelazne, po
między któremi zabetonowano płyty pustakowe, wykonane 
z „Dimabetonu“ . O statni strop (dachowy) otrzym ał w a r
stwę ciepłochronną żużlobetonu wykonanego ze spadem,
o grubości 15 do 25 cm. oraz nakrycie z asfa ltu  lanego, 
grubości 3 cm, Odstęp ram  wynosi min. 4,30 m. i dochodzi 
do 6,16 ni.

Dziś, po przebyciu czterech pór zimowych i tyleż let
nich, strop najwyższego p iętra wykazuje poważne rysy, nie

tylko na części sufitowej, ale i na belkach podciągowych 
ram . Na niższych piętrach rys żadnych nie ma.

Z braku rys na niższych piętrach wynika niezbity fakt, 
i<i szkielet budynku je st dobrze zafundowany, a natom iast 
powodem powstawania ry s na konstrukcji stropu najwyż
szego p ię tra  mogą być tylko naprężenia, występujące na 
skutek zmian tem peratury. W naszym klimacie różnica 
pomiędzy najniższą a najwyższą tem peratu rą  roku wy
nosi około 60° C. Okazuje się, że dla tych dużych wahań 
tem peratury  w arstw a żużlobetonu o tej grubości, jako 
w artw a ciepłochronną nie jest w ystarczająca.

Drugi szkic uzmysławia nam  sposób w jak i zapobieżo- 
no tym  niedomaganiom. Usunięto żużlobeton, strop oczysz
czono i napojono go wodą, rysy  zalano b ra ją  cementową. 
Po związaniu betonu i wyschnięciu stropu ułożono na nim 
płyty „Berbeka“ o gr, 6 cm. i zatożono polepę glinianą 8 
cm gr. Całość nakryto  dachem drewnianym (o wys. 1,50 
w części kolanowej).

W ten sposób zdjęto ze stropu zbyteczne obciążenie
i utworzono dwie w arstw y ciepłochronne oddzielone od sie
bie polepą. B.

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE
*

* *

Sezon ubiegły zaznaczył się pew- 
nem wzmożeniem ruchu budowlanego. 
Szczególnie objawy ożywienia dały 
się zauważyć w zakresie budowy dróg 
zarówno przez Państwo jak  i Samo
rządy.

Ten zupełnie słuszny i gospodarczo 
uzasadniony kierunek działalności in
westycyjnej ręki publicznej otrzymał 
struk tu rę  planową przez ogłoszenie 
planu sześcioletniego. Opracowanie ta 

kiego program u było wielkim krokiem 
naprzód na tem  polu, zasługującym 
tem bardziej n a  uznanie, iż twórcy 
planu wykazali duży um iar w okre
śleniu jego ram , a zarazem uwzględ
nili w  nim rzeczywiście najniezbęd
niejsze i niepodlegające dyskusji po
trzeby komunikacji kołowej.

Ogłoszenie tego program u było dla 
całego społeczeństwa zapowiedzią ce
lowej i racjonalnej gospodarki w tym  
dziale, a  dla ap a ra tu  produkującego 
na potrzeby budowy dróg wskazów
ką określającą rozm iary przewidywa

nego zaopatrzenia n a  najbliższy o- 
kres.

A para t wytwórczy 7 n a tu ry  rzeczy 
m usiał się dopiero nastawić do zwięk
szonego zapotrzebowania. Stąd wyni
kły pewne trudności w pierwszym o- 
kresie realizacji program u drogowe
go.

Każdy, kto zdaje sobie sprawę z 
przebiegu zjawisk na rynku produk
cji wiedział, iż te objawy początkowe 
niedostatecznej podaży materjałów 
drogowych m ają charak ter przejścio
wy, że automatyzm gospodarzy wy



woła zwiększenie produkcji a zatem 
zwiększone dostawy już w najbliż
szym okresie.

Mimo to, znaleźli się tacy, którzy z 
chwilowych a przem ijających p e rtu r
bacji chcieli wyciągnąć zupełnie fa ł
szywe wnioski.

Z jednej strony powstały projekty 
budowy nowych wytwórni państwo
wych, choć kapitał pryw atny wykazy
wał w ystarczającą inicjatywę i pręż
ność i dawał w ystarczającą gw aran
cję bezpieczeństwa dostawy bez po
trzeby nowych inwestycji z pieniędzy 
podatkowych.

Inni już weszli na drogę wiążących 
pertrak tac ji z zagranicą na dostawę 
stam tąd materjałów drogowych .

Innemi słowy zarządzenia i proje
kty z tego zakresu miały charak ter 
zupełnie nieprzemyślany, gospodarczo 
nieuzasadniony, a dla całości wręcz 
szkodliwy.

P ikanterji obraz cały nabiera, je 
żeli wyjawimy, iż niestety, zapewne 
nie z winy twórców program u, zała
mał się on już u progu drugiego se
zonu budowlanego. Zaw arte w ubieg
łym sezonie umowy na wykonanie ro
bót uległy zmniejszeniu w granicach 
maksymalnych, na jakie w arunki u- 
mowne pozwalały, Ogłoszone p rze tar
gi na dostawy m aterjałów  drogowych 
zostały unieważnione.

Nietylko zatem nie zabrakło m ater
jałów budowlanych, ale wskutek dys
proporcji między przygotowaniem się

warsztatów  a rzeczywistem, znacznie 
zmniejszonem, zapotrzebowaniem za
rysowała się perspektywa niewyzys- 
kania istniejących środków i zapa
sów.

Ci, którzy zawierzyli ogłoszonym 
programom i zastosowali się do apelu
o wzmożenie produkcji, zostali uka
ran i za swe dobre chęci, za w iarę w 
ogłoszone plany i za wykazaną inic
jatywę, a ci, którzy pohopnie, na 
podstawie przem ijających objawów', 
ferowali wyroki i ogałszali decyzje o 
potrzebie zakładania nowych etaty
stycznych placówek i im portu z za
granicy, nie mogą o sobie powie
dzieć by wykazali potrzebne dla ich 
stanowisk doświadczenie i um iejęt
ność przewidywania.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
TARYFY KOLEJOWE NA PRZEWÓZ MAT. BUD.

W OKRESIE 1929 — 1936.
Ostatnio przeprowadzona rewizja ta ry f  kolejowych

i ogłoszenie ich nowych tekstów, skłania nas do zanalizo
wania, w jakim  stopniu spadek ta ry f  kolejowych na prze
wóz materjałów  budowlanych szedł w parze z ogólnym 
spadkiem cen.

W tabeli poniżej podajemy opłaty przewozowe w gro
szach za 100 kg. towaru przewożonego na odległość przecięt
ną dla danego towaru.

Nazwa towaru

Pr
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ci
ęt
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- 
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gł

. 
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w
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u 

km
.

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

opłata przewozowa za 100 kg.

cegła zwyczajna 100 60 60 60 60 45 45 45 45
dachówka 190 50 50 76 76 76 76 76 57
wapno palone 190 76 76 76 76 76 76 76 68
cement 250 159 159 159 159 159 159 159 140
piasek, żwir 100 60 60 60 60 45 45 45 45
drewno obrob. 240 142 142 142 142 121 142 142 115
żelazo sztabowe 200 248 248 248 248 248 223 205 179

Porównajmy teraz spadek ta ry f  kolejowych ze spad
kiem cen poszczególnych grup m aterjałów.

wskaźnik
1929 1936 cen t a r y f

k o le jo w y c h

1929 =  100

cegła cena za 
1000 szt. 66.00 37.36 56.5 75

wapno palone cena za 
100 kg. 3.27 1.85 56.5 89.5

cement

drewno obrob.

cena za 
100 kg.
wskaź

nik

7.07

97.00

2.65 

40 60

37.5

42.0

88

81

żelazo sztabowe cena za 
1000 kg. 350.00 232.00 66.3 72.2

Z tego zestawienia widzimy, iż obniżenie ta ry f  kolejo
wych nie nastąpiło zgodnie z obniżką cen głównych grup 
mat. budowlanych. W tem naświetleniu zdajemy sobie sp ra
wę, iż ta ry fy  kolejowe stanowią w dalszym ciągu sztywny 
element kosztów budowy.

RUCH BUDOWI ANY W ANGLJI.

Ruch budowlany w Anglji, mimo stale podkreślanego, 
„przeinwestowania” kraju , rozwija się nadal do rozmia
rów imponujących. W pra:? e codziennej znajdujemy często 
jego echo: burzenie całych dzielnic wielkich miast fabrycz
nych, całych bloków słynnych brytyjskich „slums’ów” w 
celu zamienienia ich w utopijne do niedawna m iasta — 
ogrody.

Zatwierdzone plany budowlane (prywatne) sezonu 193f> 
opiewały łącznie na sumę 114.307.000 funtów angielskich 
(w 145 większych miastach brytyjskich) co w porówna
niu z cyfrą roku poprzedniego, 95.563.000 funtów angiel
skich, stanowi swego rodzaju rewelacje. Na domy miesz
kalne przypadło w roku 1935 78.429.000 funtów angielskich,
— na fabryki, zakłady przemysłowe i nowe w arsztaty, — 
7.669.500 funtów angielskich. Z porównania tych cyfr ła t
wo wywnioskować, że Anglicy kładą obecnie główny na
cisk na polepszenie ogólne warunków mieszkaniowych, po
dążając zresztą za postępem w rozbudowie przemysłu.

Przemysł najbardziej rozbudowywuje się na północy
i w centrum Wielkiej B rytanji. Z 10 okręgów statystycz
nych na jakie podzielono Anglję, na 2 okręgi przemysło
we środkowo - północne przypadło na rozbudowę fabryk 
(budynków) 2.580.200 funtów.

Rok bieżący wykazuje dalszy rozwój pędu do inwesty
cyj- Cyfry statystyczne za styczeń są o 9,7%, a  za luty
o 13,7% większe od odpowiednich dla roku 1935. (Industrial 
B ritain , kwiecień 1936).

Inż. W. B.



PRZYJĘCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRYCH 

ZOBOWIĄZAŃ GDYNI.

Miasto Gdynia powstało w wyniku budowy portu, przy
czem szybkość rozwoju portu i m iasta powodowała koniecz
ność dokonywania wielkich wydatków inwestycyjnych dla 
sprostowania potrzebom, związanym z szybkim wzrostem 
ludności, k tóra liczy obecnie 82.500 mieszkańców.

Rozbudowa urządzeń miejskich następowała przede
wszystkiem z pożyczek, których znaczną część gw aranto
wał Skarb Państwa.

Do budżetu Państw a w roku 1933/34 została wstawio
na dotacja Skarbu Państw a dla Gdyni w wysokości (I milj. 
złotych.

Począwszy od tego okresu stan zadłużenia m iasta Gdy
ni ulega porządkowaniu, przedewszystkiem w drodze za
miany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. 
Spadają pożyczki, a także salda niedoborów budżetowych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnich trzech latach p ra 
wie całkowicie zostały zaniechane najkonieczniejsze inwe
stycje fundamentalne miasta. W dniu 1-ym lutego r. b. 
stan zadłużenia m. Gdyni wynosił łącznie 42.1 (>8.00(l zł.

Równocześnie trzeba się liczyć z koniecznością prowa
dzenia nadal procesów inwestycyjnych w XJdyni, które w 
zarysie na najbliższe pięć lat przedstaw iają się następu
jąco: budowa ulic — 10 milj. zł., zakup terenów — 1,3 
milj. zł., wodociągi i kanalizacje — -'i,? milj. zł., elektry
fikacja — 2,r> milj. z ł , szpitalnictwo — 1,5 milj. z!., in
westycje rentowne jak  rzeźnie i hala targow a — 2,2 milj. 
zl., budowle adm inistracyjne — 1,5 milj. zl. szkolnictwo
— 1,5 milj. zł., czyli razem 24,2 milj. zl.

W tym stanie rzeczy celem zmniejszenia zadłużenia m. 
Gdyni i przywrócenia jej zdolności kredytowej, dla umoż
liwienia dalszej rozbudowy m iasta Rada Ministrów uchwa
liła projekt ustawy, który przewiduje przejęcie przez Skarb 
Państwa zadłużenia i obsługi długów, zaciągniętych w Ban
ku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 29.12(5.000 zł„ 
w Schweizerische Bankgesellschaft w wysokości fi. 125,000 
zl. oraz w Banku Zachodnim w wysokości 500.000 zl.

Łączna wysokość zobowiązań m. Gdyni, które przejęte 
mają zostać według projektu przez Skarb Państw a, wynosi 
:;:>.75i.ooo zl.

ORZECZENIE KOM. ROZJEMCZEJ DLA WARSZAWY.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana na pod
stawie uchwały Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r., 
na posiedzeniach w dniach <> i 7 kwietnia 1936 r. ustaliła 
następujące stawki płac robotniczych.

1 ) na robotach budowlanych za godzinę pracy:
m urarz I-ej kategorji,, który wykonywa sa
modzielnie trudniejsze prace murowe lub 
tynkowe (np. licowanie ozdobne ścian li
cówką. murowanie filarów wielobocznych, 
trudniejszych sklepień; ciągnięcie i giero- 
wanie ozdób architektonicznych, ozdobne 
tynki szlachetne, samodzielne ustawianie

futryn i t. p.) — niemniej n i ż ..................... Zl. 1.30
pozostali m urarze — niemniej niż . . . „ 1.20

gracownik — niemniej n i ż ..................... Zł. 0.80
koźlarz noszący najm niej 30 cegieł —

niemniej niż . .......................................... „ 0.90
cieśla I-ej kategorji, k tóry wykonywa sa
modzielnie według rysunku połączenia i za- 
ciosy w wiązaniach dachowych i innych 
oraz montuje takowe na miejscu przezna
czenia, wykonywa schody drewniane, pod

łogi białe, drzwi szpungewe i t  p. oraz 
samodzielnie wykonywa według rysunku 
szalunki do żelbetów — niemniej niż . . „ 1.25 
pozostali cieśle —• niemniej niż . . . .  „ 1.00 
zbrojarz, który wykonywa samodzielnie na 
podstawie otrzymanych rysunków gięcie że
laza, układanie i w iązanie arm atury  na sza-
lownikach — niemniej n i ż ................................. 1.2;>
zbrojarz Ii-ej kategorji, który wykonywa 
gięcie żelaza według szablonów i szki
ców, układa i wiąże na szalowaniu arm a
turę żelazną — niemniej n i ż ..................... ,, 0.80
betoniarz, który wykonywa układanie za
praw y betonowej w szalowaniach trudn ie j
szych konstrukcyj, ubija i wyrównuje za
betonowane części konstrukcji żelbetów —
niemniej n i ż ..................................................... ......  0.80
pomoc na budowie wszelkiego rodzaju (do 
noszenia materjałów, przy cieśli, przy zbro
jarzu, betoniarzu i t. d.) niemniej niż . . ,, 0.(15

Roboty przy rozbiórce i roboty ziemne na budowie 
(z wyjątkiem robót publicznych) opłacane są według staw
ki dla pomocy na budowie.

2 ) za roboli/  m ularskie  za godzinę pracy:  
m alarz I-ej kategorji (samodzielny wy
kwalifikowany, który wykonywa wszelkie 
roboty klejowe i olejne, proste i ozdob
ne, doprawianie kolorów, ciągnięcie pa
sków wszelkiego rodzaju, patronowanie ry
sunków wielodeseniowych oraz mazerowa-
nie — niemniej niż ..................................... ......  1.30
m alarz Ii-ej kategorji, która obejmuje 
wszystkich pozostałych malarzy, nawet nie 
posiadających świadectwa czeladniczego po 
przebyciu -'i-ch lat praktyki — niemniej niż „ 1.05 
pomocnik malarski, który nie przebył 3-ch 
lat praktyki i wykonywa roboty przygo
towawcze — niemniej n i ż .......................... ..... 0.80

.'!) W arunki  pracy robotników posadzkarskicli:
1) Płaca akordowa za 1 m tr :
a) za układanie deszczułek (klepek) po- 

sadzkarskich na obce pióro, na gwóźdź
i lepnik: przy długości od 20 cm do
29 cm włącznie .................................... . zł. 1.00
przy długości od 30 cm i w zw y ż ......... „ 0.90
za łupanie pióra ....................................  „ 0.10

b) za układanie deszczułek posadzko
wych na własne pióro, gwóźdź i le
pnik :
przy długości od 29 cm do 29 cm
(włącznie) ............................................  „ 0.85
przy długości od 30 cm i wzwyż . . .  ,, 0.75

c) za układanie deszczułek posadzko
wych na asfalcie:
przy długości od 20 cm do 29 cm
włącznie) ..............................................  „ 1.35
przy długości od 30 cm i w zw yż ......... ,, 1.25

d) za przybicie listwy na plask wyso
kości od 2 do 3 cm i szerokości od
3 do 5 cm ................................................. „ 0.05
e) za przybicie listwy na kant ......... „ 0.10
f) za rozsmarowanie podkładu pod
lepnik .....................................................  ,, 0.05
(przy układaniu deszczułek posadzko
wych bez pióra w sztorcu pracodaw
ca dodaje gotowe pióro),

g) za ocyklinowanie deszczułek posadz
kowych na gwóźdź i lepnik i zaciąg
nięcie woskiem (pastą) dostarczoną
na robty przez pracodawcę ............... „ 0.50
za ocyklinowanie deszczułek ułożonych 
na asfalcie z zaciągnięciem woskiem 
(pastą) dostarczoną przez pracodawcę
na roboty .................................................  „ 0.70
deszczułki powinny być rozniesione po 
lokalach:
za noszenie (pomijając częściowe 
uzupełnienia) będzie stosowana od-



I’RZ YJĘCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRYCH 

ZOBOWIĄZAŃ GDYNI.

Miasto Gdynia powstało w wyniku budowy portu, przy
czem szybkość rozwoju portu i m iasta powodowała koniecz
ność dokonywania wielkich wydatków inwestycyjnych dla 
sprostowania potrzebom, związanym z szybkim wzrostem 
ludności, która liczy obecnie 82.500 mieszkańców.

Rozbudowa urządzeń miejskich następowała przede
wszystkiem z pożyczek, których znaczną część gw aranto
wał Skarb Państwa.

Do budżetu Państw a w roku 1933/34 została wstawio
na dotacja Skarbu Państw a dla Gdyni w wysokości 0 milj. 
złotych.

Począwszy od tego okresu stan zadłużenia m iasta Gdy
ni ulega porządkowaniu, przedewszystkiem w drodze za
miany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. 
Spadają pożyczki, a także salda niedoborów budżetowych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnich trzech latach p ra 
wie całkowicie zostały zaniechane najkonieczniejsze inwe
stycje fundam entalne miasta. W dniu 1-ym lutego r. b. 
.stan zadłużenia m. Gdyni wynosił łącznie 42.168.000 zł.

Równocześnie trzeba się liczyć z koniecznością prowa
dzenia nadal procesów inwestycyjnych w iGdyni, które w 
zarysie na najbliższe pięć lat przedstaw iają się następu
jąco: budowa ulic — 10 milj. zl., zakup terenów — 1,3 
milj. zł., wodociągi i kanalizacje — 3,7 milj. zł., elektry
fikacja — 2,5 milj. z? , szpitalnictwo — 1,5 milj. zł., in
westycje rentowne jak  rzeźnie i hala targow a — 2,2 milj. 
zł., budowle adm inistracyjne — 1,5 milj. zł. szkolnictwo

- 1,5 milj. zl., czyli razem 24,2 milj. zł.

W tym  stanie rzeczy celem zmniejszenia zadłużenia m. 
Gdyni i przywrócenia jej zdolności kredytowej, dla umoż
liwienia dalszej rozbudowy m iasta Rada M inistrów uchwa
liła projekt ustawy, który przewiduje przejęcie przez Skarb 
Państwa zadłużenia i obsługi długów, zaciągniętych w Ban
ku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 29.126.000 zf\, 
w Schweizerische Bankgesellschaft w wysokości 6.125.000 
zł. oraz w Banku Zachodnim w wysokości 500.000 zł.

Łączna wysokość zobowiązań m, Gdyni, które przejęte 
m ają zostać według projektu przez Skarb Państw a, wynosi
35.751.000 zł.

ORZECZENIE KOM. ROZJEMCZEJ I)LA WARSZAWY.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana na pod
stawie uchwały Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r., 
na posiedzeniach w dniach 6 i 7 kwietnia 1936 r. ustaliła
następujące stawki płac robotniczych.

I) na robotach budowlanych za■ godzinę pracy:
m urarz I-ej kategorji., który wykonywa sa
modzielnie trudniejsze prace murowe lub 
tynkowe (np. licowanie ozdobne ścian li
cówką, murowanie filarów  wielobocznych, 
trudniejszych sklepień; ciągnięcie i giero- 
wanie ozdób architektonicznych, ozdobne 
tynki szlachetne, samodzielne ustawianie
futryn i t. p.) — niemniej n i ż ..................... Zl. 1.30
pozostali m urarze •— niemniej niż . . . „ 1.20
gracownik —  niemniej n i ż ......................Zł. 0.80
koźlarz noszący najm niej 30 cegieł —
niemniej n i ż .......................................................... . 0.90
cieśla I-ej kategorji, k tóry wykonywa sa
modzielnie według rysunku połączenia i za- 
ciosy w wiązaniach dachowych i innych 
oraz montuje takowe na miejscu przezna
czenia, wykonywa schody drewniane, pod

łogi białe, drzwi szpungewe i t  p. oraz 
samodzielnie wykonywa według rysunku 
szalunki do żelbetów —  niemniej niż . . „ 1.25 
pozostali cieśle -—• niemniej niż . . . .  „ 1.00 
zbrojarz, który wykonywa samodzielnie na 
podstawie otrzymanych rysunków gięcie że
laza, układanie i wiązanie a rm atu ry  na sza-
lownikach — niemniej n i ż .......................... ...... 1.25
zbrojarz Ii-e j kategorji, który wykonywa 
gięcie żelaza według szablonów i szki
ców, układa i wiąże na szalowaniu arm a
turę żelazną — niemniej n i ż ............................0.80
betoniarz, który wykonywa układanie za
prawy betonowej w szalowaniach trudn ie j
szych konstrukcyj, ubija i wyrównuje za
betonowane części konstrukcji żelbetów —
niemniej n i ż ..................................................... ...... 0.80
pomoc na budowie wszelkiego rodzaju (do 
noszenia materjałów, przy cieśli, przy zbro
jarzu, betoniarzu i t. d.) niemniej niż . . „ 0.65

Roboty przy rozbiórce i roboty ziemne na budowie 
(z wyjątkiem robót publicznych) opłacane są według staw
ki dla pomocy na budowie.

2) za roboty malarskie za godzinę pracy: 
m alarz I-ej kategorji (samodzielny wy
kwalifikowany, który wykonywa wszelkie 
roboty klejowe i olejne, proste i ozdob
ne, doprawianie kolorów, ciągnięcie pa
sków wszelkiego rodzaju, patronowanie ry
sunków wielodeseniowych oraz mazerowa-
nie — niemniej n i ż ..................................... ......  1.30
malarz H-ej kategorji, która obejmuje 
wszystkich pozostałych malarzy, nawet nie 
posiadających świadectwa czeladniczego po 
przebyciu 3-ch lat praktyki — niemniej niż „ 1.05 
pomocnik malarski, który nie przebył 3-ch 
lat praktyki i wykonywa roboty przygo
towawcze — niemniej n i ż ................................. 0.80

3) W arunki pracy robotników pom dzkarskich:
1) Płaca akordowa za 1 m tr2:
a) za układanie deszczułek (klepek) po- 

sadzkarskich na obce pióro, na gwóźdź
i lepnik: przy długości od 20 c-m do
29 cm włącznie ..................................... zł. 1.00
przy długości od 30 cm i w zw y ż ......... „ 0.90
za łupanie pióra ....................................  ,, 0.10

b) za układanie deszczułek posadzko
wych na własne pióro, gwóźdź i le
pnik :
przy długości od 29 cm do 29 cm
(włącznie) ............................................  „ 0.85
przy długości od 30 cm i wzwyż . . .  „ 0.75

c) za układanie deszczułek posadzko
wych na asfalcie:
przy długości od 20 cm do 29 cm
włącznie) ............................................... „ 1.35
przy długości od 30 cm i w zw y ż ......... „ 1.25

d) za przybicie listwy na płask wyso
kości od 2 do 3 cm i szerokości od
3 do 5 cm ................................................. „ 0.05
e) za przybicie listwy na k a n t ......... „ 0.10
f) za rozsmarowanie podkładu pod
lepnik .....................................................  „ 0.05
(przy układaniu deszczułek posadzko
wych bez pióra w sztorcu pracodaw
ca dodaje gotowe pióro),

g) za ocyklinowanie deszczułek posadz
kowych na gwóźdź i lepnik i zaciąg
nięcie woskiem (pastą) dostarczoną
na robty przez pracodawcę ............... „ 0.50
za ocyklinowanie deszczułek ułożonych 
na asfalcie z zaciągnięciem woskiem 
(pastą) dostarczoną przez pracodawcę
na roboty .................................................  ,, 0.70
deszczułki powinny być rozniesione po 
lokalach:
za noszenie (pomijając częściowe 
uzupełnienia) będzie stosowana od-



PRZYJĘCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRYCH 

ZOBOWIĄZAŃ GDYNI.

Miasto Gdynia powstało w wyniku budowy portu, przy- 
czem szybkość rozwoju portu i m iasta powodowała koniecz
ność dokonywania wielkich wydatków inwestycyjnych dla 
sprostowania potrzebom, związanym z szybkim wzrostem 
ludności, która liczy obecnie 82.500 mieszkańców.

Rozbudowa urządzeń miejskich następowała przede
wszystkiem z pożyczek, których znaczną część gw aranto
wał Skarb Państwa.

Do budżetu Państw a w roku 1933/34 została wstawio
na dotacja Skarbu Państw a dla Gdyni w wysokości 6 milj. 
złotych.

Począwszy od tego okresu stan zadłużenia m iasta Gdy
ni ulega porządkowaniu, przedewszystkiem w drodze za
miany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. 
Spadają pożyczki, a także salda niedoborów budżetowych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnich trzech latach p ra 
wie całkowicie zostały zaniechane najkonieczniejsze inwe
stycje fundam entalne miasta. W dniu 1-ym lutego r. b. 
stan zadłużenia m. Gdyni wynosił łącznie 42.168.000 zl.

Równocześnie trzeba się liczyć z koniecznością prowa
dzenia nadal procesów inwestycyjnych w IGdyni, które w 
zarysie na najbliższe pięć lat przedstaw iają się następu
jąco: budowa ulic — 10 milj. zł., zakup terenów — 1,3 
milj. zł., wodociągi i kanalizacje — 3,7 milj. zł., elektry
fikacja — 2,5 milj. z t , szpitalnictwo — 1,5 milj. zł., in
westycje rentowne jak  rzeźnie i hala  targow a — 2,2 milj. 
zł., budowle adm inistracyjne — 1,5 milj. zł. szkolnictwo
— 1,5 milj. zl., czyli razem 24,2 milj. zł.

W tym stanie rzeczy celem zmniejszenia zadłużenia m. 
Gdyni i przywrócenia je j zdolności kredytowej, dla umoż
liwienia dalszej rozbudowy m iasta Rada Ministrów uchwa
liła projekt ustawy, który przewiduje przejęcie przez Skarb 
Państwa zadłużenia i obsługi długów, zaciągniętych w Ban
ku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 29.126.000 zł„ 
w Schweizerische Bankgesellschaft w wysokości 6.125.000 
zł. oraz w Banku Zachodnim w wysokości 500.000 zł.

Łączna wysokość zobowiązań m. Gdyni, które przejęte 
m ają zostać według projektu przez Skarb Państw a, wynosi
35.751.000 zt.

ORZECZENIE KOM. ROZJEMCZEJ DLA WARSZAWY.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana na pod
stawie uchwały Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r., 
na posiedzeniach w dniach 6 i 7 kwietnia 1936 r. ustaliła 
następujące stawki płac robotniczych.

1) na robotne'', budowlanych za godzinę pracy:
m urarz I-ej kategorji, który wykonywa sa
modzielnie trudniejsze prace murowe lub 
tynkowe (np. licowanie ozdobne ścian li
cówką, murowanie filarów  wielobocznych, 
trudniejszych sklepień; ciągnięcie i giero- 
wanie ozdób architektonicznych, ozdobne 
tynki szlachetne, samodzielne ustawianie

futryn i t, p.) — niemniej n i ż ..................... Zł. 1.30
pozostali m urarze — niemniej niż . . . „ 1 20

gracownik —  niemniej n i ż ..................... Zł. 0.80
koźlarz noszący najmniej 30 cegieł —
niemniej n i ż ..................................................... ......  0.90
cieśla I-ej kategorji, który wykonywa sa
modzielnie według rysunku połączenia i za- 
ciosy w wiązaniach dachowych i innych 
oraz montuje takowe na miejscu przezna
czenia, wykonywa schody drewniane, pod

łogi białe, drzwi szpungewe i t  p. oraz 
samodzielnie wykonywa według rysunku 
szalunki do żelbetów — niemniej niż . . „ 1.25 
pozostali cieśle — niemniej niż . „ 1.00
zbrojarz, który wykonywa samodzielnie na 
podstawie otrzymanych rysunków gięcie że
laza, układanie i w iązanie a rm atu ry  na sza-

lownikach — niemniej n i ż .................................1.2S
zbrojarz Ii-ej kategorji, który wykonywa 
gięcie żelaza według szablonów' i szki
ców, układa i wiąże na szalowaniu arm a
tu rę  żelazną — niemniej n i ż ............................ 0.80
betoniarz, który wykonywa układanie za
praw y betonowej w szalowaniach trudn ie j
szych konstrukcyj, ubija i wyrównuje za
betonowane części konstrukcji żelbetów' —

niemniej n i ż .....................................................„ 0.80
pomoc na budowie wszelkiego rodzaju (do 
noszenia m aterjałów, przy cieśli, przy zbro
jarzu, betoniarzu i t. d.) niemniej niż . . „ 0.65

Roboty przy rozbiórce i roboty ziemne na budowie 
(z wyjątkiem robót publicznych) opłacane są według staw
ki dla pomocy na budowie.

2) za roboty malarxkie za godzinę pracy: 
malarz I-ej kategorji (samodzielny wy
kwalifikowany, który wykonywa wszelkie1 
roboty klejowe i olejne, proste i ozdob
ne, doprawianie kolorów', ciągnięcie pa
sków wszelkiego rodzaju, patronowanie ry 
sunków wielodeseniowyeh oraz mazerowa-
nie — niemniej n i ż ..................................... ......  1.30
malarz Ii-ej kategorji, która obejmuje 
wszystkich pozostałych malarzy, nawet nie 
posiadających świadectwa czeladniczego po 
przebyciu 3-ch lat praktyki — niemniej niż „ 1.05 
pomocnik malarski, który nie przebył 3-ch 
lat praktyki i wykonywa roboty przygo
towawcze — niemniej n i ż ...........................„ 0.80

3) W arunki pracy robotników ponadzkarnkich:
1) Płaca akordowa za 1 mtr":
a) za układanie deszczułek (klepek) po- 

sadzkarskich na obce pióro, na gwóźdź
i lepnik: przy długości od 20 cm do
29 cm włącznie ...................................... zł. 1.00
przy długości od 30 cm i w zw y ż ......... ,, 0.90
za łupanie pióra ....................................  „ 0.10

b) za układanie deszczułek posadzko
wych na własne pióro, gwóźdź i le
pnik :
przy długości od 21) cm do 29 cm
(włącznie) ............................................  „ 0.85
przy długości od 30 cm i wzwyż . . .  „ 0.75

c) za układanie deszczułek posadzko
wych na asfalcie:
przy długości od 20 cm do 29 cm
włącznie) ............................................... „ 1.35
przy długości od 30 cm i w zw yż......... „ 1.25

d) za przybicie listwy na płask wyso
kości od 2 do 3 cm i szerokości od
3 do 5 cm .......................................................... 0.05
e) za przybicie listwy na k a n t .................. 0.10
f) za rozsmarowanie podkładu pod
lepnik .....................................................  „ 0.05
(przy układaniu deszczułek posadzko
wych bez pióra w sztorcu pracodaw
ca dodaje gotowe pióro),

g) za ocyklinowanie deszczułek posadz
kowych na gwóźdź i lepnik i zaciąg
nięcie woskiem (pastą) dostarczoną
na robty przez p rac o d aw cę ........................ 0.50
za ocyklinowanie deszczułek ułożonych 
na asfalcie z zaciągnięciem woskiem 
(pastą) dostarczoną przez pracodawcę
na roboty ................................................. „ 0.70
deszczułki powinny być rozniesione po 
lokalach:
za noszenie (pomijając częściowe 
uzupełnienia) będzie stosowana od-



dzielna zapłata, względnie do każdo
razowej umowy. W yjazdy poza g ra 
nicę miejscowości objętych niniejszem 
orzeczeniem pozostawia się do dobro
wolnej umowy.

h) za specjalne kolorowanie ...................  „ 0.10
(przez kolorowanie rozumie się, że de- 
szczulki posadzkowe winny być uło
żone jednakowego koloru i jednako
wego słoju, tak, żeby pod światło nie
było wyraźnych plam w postaci de
szczułek jasnych lub ciemnych),

i) roboty dodatkowe nieobjęte powyż
szym cennikiem (jak  to : wyjątkowe 
kolorowanie, w prawianie jednostaj
nych progów, przymocowywanie coko
łów, układanie posadzki w cegiełkę, 
kwadraty, w plecionkę, układanie po
sadzki taflowej, reperację i przekła
danie stare j posadzki (pozostawia 
się do dobrowolnej um ow y);

j) za rozkładanie w arstw y papieru pod 
deszczułkami specjalna dopłata doli
czana nie będzie.

2) Za dobrą normalną robotę uważa się należyte przy
bicie deszczułek, nabicie pióra szczelnie na całej 
długości, ułożenie bez szpar, nieprzybijanie w wi
docznych miejscach deszczułek brakowych (biel, 
sęki) i ciemniej lub jasnej, rażącej w kolorze. Po
sadzka po ułożeniu nie może skrzypieć. Przy lepni- 
ku lub asfalcie fachowe przymocowanie.

3) Przerwa w pracy przy układaniu deszczułek lub 
posadzki wywołana nie z winy przedsiębiorcy, lecz 
z powodu innych robót budowlanych lub w strzym a
nia robót kierownictwu budowy, nie jest opłacana 
przez przedsiębiorcę posadzkarskiego.

Przerw a w robocie, wywołana brakiem m ater
jałów potrzebnych do układania posadzki z winy 
przedsiębiorcy posadzkarskiego będzie opłacana 
przez przedsiębiorcę w stosunku 1 zł. za jedną go
dzinę.

4) W arunki wynagrodzenia układaczy płytek terrako- 
uych:

1) za ułożenie 1 m tr  płytek glazury białej
lub kolorowej przy usuniętym tynku zł. 4.25

2) za za ułożenie 1 m t r  posadzki z płytek 
terrakotowych rozm. 15 x 15 cm na przy
gotowanym betonie ........................................  » 2.2;:.

3) za ułożenie cokolika z kwadratów za 1
m tr. bież.............................................................  » 0.60

4) za ułożenie cholkielika zewn. lub wewn.
za 1 m tr. bież....................................................  » 0.70

5) za ułożenie plintusu za 1 mtr. bież.................... . 0.75
6) układanie gorsecików z wolnej ręki za 1

m tr  .................................................................. » 5-00
7) za ułożenie t. zw. irysów na papierach za

1 m tr5 ...............................................................  » 5.00
8) za ułożenie 1 m tr  posadzki z płytek te r

rakotowych rozm. 10 x 10 cm na przy
gotowanym betonie ...............................................  3.50

9) wstawki rozm. 5 x 5  c m ...........■ • ..................... 4.00
.0) wykładanie licówką elewacji frontów pły

tkami rozm. 14 x 7 cm za 1 m t r  ........... „ 7.00
.1) wykładanie klinkierem elewacji frontów

płytkami rozm. 27 x 15 cm za 1 m t r ............. 5.00
12) wykładanie klinkierem elewacji frontów 

płytkami o rozm. 27 x 7 cm za 1 m t r  . . .  „ 6.50
13) za wyłożenie sufitów płytkami glazuro- 

wemi rozm. 15 x 15 cm z przygotowanego
przez przedsiębiorcę rusztowania za 1 m tr  „ 8.50

14) za wykonanie pracy wymienionej w pkt.
13 płytkami rozm. 15 x 7,5 cm za 1 mtr" „ 12.00

15) za ułożenie fryzu pojedynczego za 1 mtr.
bież .................................................................  „ 0.80

16) za wyłożenie ścian płytkami rozm.
10 x 10 cm za 1 m tr  ................................ „ 6.50

17) za wyłożenie ścian płytkami rozm. 5 x 5
cm za 1 m tr  ................................................. „ 9.00

18) za wyłożenie ścian płytkami rozm. 15 x 7,5
cm za 1 m tr  ................................................  „ 6.50

19) za ułożenie ścian płytkami o licu dwu- 
stronnem, t. zw. płytkami Perkowicza,
o ile praca będzie wykonana na uprzednio 
przygotowanych ramkach za 1 m tr2 ......... „ 10.00

20) za wykonanie pracy wymienionej w pkt.
19 płytkami o rozm. 15 x 15 cm za 1 m tr2 „ 7.50

21) za ułożenie ścian płytkami o licu dwu- 
stronnem t. zw. płytkami Perkowicza bez
ramek przygotowanych za 1 m t r ............. „ 13.50

22) za wykonanie wyżej wymienionej pracy
o rozm. 15 x 15 cm za 1 m t r ......................... . 12.00

23) za borowanie dziur dodatkowych, poza 
przewidzianemi w projekcie urządzeniami „ 0.30 
Przy pracy za czas wysokość stawki dla 
układacza wynosi za godzinę niemniej niż „ 1.50 
Pomoc układaczy płytek terrakotowych 
opłacana jest według stawki dla pomocy
na budowie.

W razie wyjazdu do pracy poza obszar obowiązywania 
niniejszego orzeczenia pracodawcę obowiązuje zwrot rze
czywistych kosztów podróży, dostarczenie mieszkania oraz 
10% dodatek od podanych wyżej stawek wynagrodzenia.

Przerwy w robocie spowodowane nie z winy pracownika, 
winny być opłacone przez pracodawcę według wysokości 
stawki godzinowej.

Dalszy ciąg płac wg. orzeczenia dla robót zduńskich 
podamy w następnym  zeszycie.

OGÓLNO-POLSKI ZJAZD W SPRAW IE SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH.

(Katowice, listopad 1936)
Celem Zjazdu jest podsumowanie i zorjentowanie się 

w wynikach dotychczasowej pracy szkół technicznych w 
Polsce. Wyciągnięcie wniosków ogólnych i praktycznych 
z dotychczasowego doświadczenia. Nawiązanie bliższego 
kontaktu z przemysłem w sprawach szkolnictwa techniczne
go. Ustalenie wytycznych pracy na przyszłość w związku 
z realizacją reform y szkolnictwa zawodowego.

Na zjeździe odbędzie się dyskusja nad referatam i w 
ram ach niżej podanych działów:

I. Szkoła techniczna a przemysł.
Potrzeby przemysłu i zagadnienie sieci szkolnej. Sto

pień przydatności absolwentów dotychczasowych szkół 
technicznych (rzemieślniczych, średnich technicznych i wyż
szych technicznych) do wymagań, staw ianych przez prze
mysł; ich przydatność, zauważone braki w wykształceniu, 
przygotowanie życiowe, rozwój inteligencji i t. p. Zakres 
zapotrzebowania przemysłu na wysokokwalifikowanych 
pracowników ręcznych i wymagane przygotowanie teore
tyczne i praktyczne. Postulaty przemysłu różnych gałęzi 
pod adresem techniki i jego stanowiska w przemyśle. Spo
soby i drogi współpracy przemysłu ze szkołą; wycieczki 
szkolne, możliwości organizacji praktyki przedszkolnej i 
praktyk w czasie studjów. Organizacja i realizacja szkół 
fabrycznych. U stawa przemysłowa i upraw nienia techni
ka. Zatrudnienie absolwentów.

II. Szkoła techniczna i jej zadania naukowo-pedago
giczne. (szkoła : nauka).

W ykształcenie techniczne i zawodowe w ogólności, je 
go cele i zadania społeczne, oraz wpływ jego na s tru k tu 
rę społeczną i kulturę narodową. Zawód jako zagadnienie 
etyczne i społeczne. Światopogląd techniczny i jego powsta
wanie w szkole technicznej. Znaczenie wykształcenia ogól
nego dla przyszłych zadań życiowych technika. Stosunek 
technika do zagadnień gospodarczych, a wykształcenie 
szkolne. Zasady i realizacja programów szkół typu gim na
zjalnego i licealnego, ich życiowe możliwości i zakres od
działywania. Czy i w jakim  stopniu objektywne warunki 
gospodarcze i przemysłowe w ym agają szybkiej realizacji



reform y szkolnej. Dydaktyka i metodyka przedmiotów 
technicznych (zawodowych) oraz przedmiotów bezpośred
nio związanych i niezwiązanych z zawodem. Organizacje 
zbiorów i pomocy naukowych, zasady ich doboru, cele, za
dania i wykorzystanie. O rganizacja i metodyka ćwiczeń w 
pracowniach i w w arsztatach. O rganizacja i zadania w ar
sztatów szkolnych: cele i możliwości naukowe i wychowaw
cze, zagadnienia względnej rentowności, stosunek do prze
mysłu. Prace i pracownie naukowo-badawcze w średniej 
szkole technicznej'. O rganizacja wystaw szkolnych, ich ce
le i zadania. O rganizacja wycieczek szko’nych, ich cele i 
zadania. Zagadnienia podręczników szkolnych. Kino i radjo 
w szkole technicznej. Szkoła powszechna, a szkoła technicz
na. Zadania i zagadnienia wychowawcze szkoły technicz
nej.

III. Szkoła techniczna i nauczyciel.
Kwalifikacje nauczycieli szkół zawodowych technicz

nych (nieakademiekieh). Dokształcanie nauczycieli i kon
tak t praktyczny nauczycieli z zawodem. Stanowisko spo

łeczne nauczyciela. Przygotowanie do zawodu nauczycie
la.

IY. Uczeń i szkoła techniczna.

Stowarzyszenie młodzieżowe w szkole. Zagadnienie 
dziennego czasu pracy ucznia w szkole technicznej (prze
ciążenie, budzenie dodatkowych zainteresowań). Organi
zacja pracy domowej ucznia;. Naukowa organizacja pracy 
w szkole. H igjena ucznia w  szkole technicznej i bezpieczeń
stwo pracy. Odpoczynek wakacyjny, a praktyki wakacyj
ne.

V. Szkoła techniczna w Polsce i zagranicą.

Wzory szkolnictwa niemieckie, łacińskie i polska tra 
dycja techniczna.

VI. Szkoła techniczna i państwo.
W ykształcenie techniczne, a obrona państwa.
Zgłoszenia należy kierować pod adresem : Inż. M arjan 

Bogdanowicz, D yrektor Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych, Katowice, ul. Krasińskiego Nr. 3.

OST ATNI E  PRZ ET ARGI
Budowa wysokich peronów na odcinku Brwinów — Żyrardów, Rembertów — Mińsk-Maz. i na 
st. W arszawa — Zachodnia. — Dyr. Okr. Kol. Państw., W arszawa, — 27/111 — 1936 r. (Biul

Przet. poz. 1908).

0 d c i n e k

Brwinów
Żyrardów

Rembertów 
Mińsk Maz.

W arszawa
Zachodnia

R a z e m

Szretter 0 . i S-ka, W arszawa, Szczy
gla la 62.910.00 73.358.00 27.170.00 163.418

Czeżowski i S trug 68.420.00 83.320.60 31.202.00 182.871
Landau 74.940.40 87.361.85 t2  965.20 195.267
Zjednocz. Inżynierowie 84.884.00 98.953.00 25.420 00 209.257
Boniecki 83.958.00 97.873 50 34.816.80 216.648
Beręsewicz i Oleksiewicz 81.613.00 100.967.70 36.716.00 224.29.6
Spiegel 99.111.00 115.537.00 36.934.00 251.581
Sierzpowski i Morawski — — 27.2.35.00 27.235

Budowa tunelu osobowego z w iatą na st. Włochy — Dyr. 
Okr. Kol. Państw, w W arszawie — 27/111 — 1936 r. 

(Biul. Przet. poz. 1908).

F I R M A Zł.

Czeżowski i Strug, W arszawa, Wspól
na 7 98.769.70

Jabłoński i Nadratowski 106.907.80
Sierzpowski i Morawski 111.311.60
Boniecki 112 290.00
Spink 122 764.55
Landau 131.986.75
Sawicki Grzegorz • 135.567.50
Budopol 135.660 00
Stronczyński i Cz. Bojarski 137.290.10
Zjednoczeni Inżynierowie 147.331.70
Podlecki i Słobodziński 167.130.50
Rudzki 169.988.80

Montaż gotowej konstrukcji stalowej mostu drogowego na 

Wiśle we Włocławku (ogólna waga konstrukcji stalowej 

3340 tonn) — Państw . Fundusz Drogowy — 6.IV. 1936 r. 

robota na w arunkach kredytowych. (Biul. Przet. poz. 

1942).
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Rudzki K. i S-ka, W ar
szawa, Fabryczna 3 6 80 15.- 142.— 163.80

M uszyński L. 5.... 16 .- 152 — 173 .-
labłoński i Nadratowski 12.- 20. - 180 — 212.—
N atorf 20. - 3 5 .- 198.— 253.—
H uta Król. i L aura (cena 

za gotówkę) 4.— 1 7 .- 124.— 1 4 5 .-



Budowa żelbet, w iat z urządzeniami budowlanemi na pe
ronach. Dyr. Okr. Kolei Państw , w W arszawie 

dn. 20.III. 1936 r.

1 F I R M A . W i a t y Poczekalnie

a) Firmy, które oferowały całość robót

Zjedn. Inżyn. ul.
Uniwersytecka 4 199.051 13.848

Landau 213.345 12.728
Szretter 219.154 16.353
Rudzki 229.594 15.048
Szpigiel 232.013 14 015
Zwolińscy 292.499 20.394
Szumowski 299.341 24.843

b) Firmy, które oferowały tylko dla niektórych stacyj

Pruszków 46.300
Ursus 35.526 18.881

Sawicki G. Milanówek
i Brwinów 41 855

Lisowski Pruszków 39.529 13.045
Sierzpowski U rsus 25.400 15 206

i Morawski Milanówek 36.180

Dom Administr. przy Chłodni w W arszawie — Państw. 
Bank Rolny — przet. ogr. — 18.IV.1936 r.

F I R M A ZŁ.

K. Baranowski, W arszawa,W ilcza 78 236 559
Sosonko i Wojciechowski 237.886
Plebański 238.952
Podlecki i Słobodziński 244.547

Wykonanie robót ziemnych i przepustów przy budowie no
wych dróg wojewódzkich. — Starostwo Krajowe, Toruń —•

20./III-36. — (Biul. Przet. poz. 1924).

Trasa: W ar Trasa: Tleń-
F i r m a lubie Jeżew- Sarnia Góra-

nica-Osiek Osieczno
zł zł

Inż. Danilowicz, Gdynia- W ej
herowo 150.770.03 183.292.89

Fr. Pośpiech — Chojnice — 185.148.40
„Budobruk" — Poznań 200.091.90 —■
„Tri“, Warszawa 206.798.43 215.518.24
A.. Przybylski — W arszawa 217.146.03 —
Frezer i Wollf — Chojnice 234.147.40 208.845.38
Peikert i Rysiewski — Gru

dziądz 241.684 49 —
Józef Drecki — Toruń 244.136.69 272.163.24
Harwat i Mrowieć — Toruń 285.729.57 267.019.90
Klim i Ciszewski — Tczew 295.616.20 —

Jabłoński i Nadratowski —
Warszawa 308.577.75 322.102.10

Inż. J. Goetzen — Toruń 324.947.75 383.£■ 83.80
Inż. Obrycki i Narzyński —

Gdynia 343.430.15 —
[nż. J. Smidowicz •— Gdynia ' 374.068.28

Budowa gmachu oddziału P. K. O. w Poznaniu — 
27/111 — 1936 r. (Biul. Przet. poz. 1893).

F I R M A A lternatyw a I A lternatyw a II

„Tri“, W arszawa, Ko
szykowa 17 961 823.15 1.014.198.89

RychliCKi, Poznań 1.156.432.20 1.212.485.12
Oppman i Kozłowski +

„Inżynier" 1 173 783.64 1.227.402 02
Skąpski i S-ka 1.293.930,96 1.345.015.68
Stronczyński i Cz. Bo

jarski 1.306.588.10 1.365.436 49

Wykonanie budynków stacyjnych i drogowych na dwuch 
odcinkach linji kolejowej Sierpiec — Brodnica. — Dyr. 
Okr. Kol. Państw . Toruń — 9/III-36 r. (Biul. Przet. 

poz. 1879).

F I R M A V odcinek VI odcinek

Jegliczka F., Grudziądz, Br.
Pierackiego 24 253.939 178.737

Żabierek i Szczepankiewicz.
Toruń, Klonowicza 30 332.305 125.049

Harwot, Mrowieć i S-ka, To
ruń 336.936 140.257

Berent, Gdynia 338.753 136.803
Bojanowski i Terlecki 372.430 —
„Tor“ — 154.977
,,Rozbudowa" 394.321 "

W ykonanie surowych i wykończeniowych robót budowla
nych w ośmio-piętrowym gmachu komunalnej Kasy Oszczęd
ności w Chorzowie — 4.III. 1936 r. (Biul. Przet. poz. 

1875).

F I R M A Zł.

Spójnia Budowlana, Kraków' 448.850
Globisz, Chorzów 475.270
Burzyk, Chorzów 488.140
Gómośl. Tow. Budowl, 500.120
„Tri“ , Poznań 511.598 i
Garnisz i Miedniak, Katowice 545.810 1

Roboty wykończeniowe dla domu wypoczynkowego „Rodziny 
Kolejowej*' w Rabce, — 6.IV. 1936 r„  (Biul. Przet. poz. 

1919).

F I R M A Zł.

Spójnia Budowlana, Kraków, Miko
łajska 6 443.600

Wojtyczko i Pogany, Kraków 464.000
Inż. Arch. Stefan żeleński, Kraków 480.000
Inż. Sarnecki i S-ka, Kraków 489.804
Inż. Stefan Polański, Kraków 502.800



CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

I. 1936 II. 1936 11. 1936 III. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 46.6 46.2 Koszty budowy 58.1 58.0
Ceny drewna obrobionego 40,2 40.6 Koszty utrzymania 59.7 59.7
Ceiny żelaza 70.9 70.9
Ceny mat. bud. 49.1 49.0

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za pły tk i kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie łub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za I m "  — I gatunek — żółte
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% tan iej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., iw II gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35. 
cl., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

holkele wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

w ana żółta —  17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się 

d 0.50 złotych na n f, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce (przedst w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

dziurawka podł. i poprz. do licowania I kl. (b. mocna
o ładnym czerw, kolorze) 35 — 50;

cegła zwycz. budowlana nieprzebierana 38 — 69, cegła 
zw. bud. przebierana  (nad. się do licowania) 40 — 71, li
cówka I  kl. 50 — 81, cegła kanalia. I  kl. (wytrz. do 230 
kg /crń \ nasiąkł. 8.2%) 50 — 82, I I  kl. 43 —  75, cegła stro
powa Foerstera 25 x 15 x 10 — 65 — 91, dachówka kar- 
piówka I  kl. 70 —  80, I I  kl. 60 — 70.

Dekarskie materjały. (patrz zesz. 2/36) 
Drzewo.

Na rynku drewna panuje w  dalszym ciągu tendencja 
mocna, k tóra najlepiej obrazuje porównanie wskaźników 
cen hurtowych z lutego r. b. i r. u b .: W skaźnik drewna  
surowego wzrósł w tym  czasie z 46,2 zł. do 50,2 zł., a  zatem 
prawie o 9%, a wskaźnik drewna obrobionego wzrósł z 39,9 
do 40,6 a zatem ponad 2 %. Porównanie wzrostu tych dwu 
wskaźników wykazuje nam, iż należy zapewne oczekiwać 
dalszego wzrostu cen drewna obrobionego.

Piece i przybory piecowe.
Ceny za kafle  według notowań firm y Jan  Krauze po

zostają bez zmiany (por. zesz. 1/36).
Notowania odlewów piecowych podaliśmy ostatnio w 

zeszycie 3/1936.
Stolarszczyzna.

Notowania Starachowic na płyty i drzwi płytowe bez 
zmiany (por. zesz. 3/36).

Stolarnie notują obecnie nast. ceny na roboty stol.- 
budowlane:

fu try n y  okienne blejtramowe z bali stoi. 3.30 za mb., 
półblejtramowe 2.80; fu tr y n y  drzwiowe 7 X 14 —  210; 
skrzydła okienne letnie i zimowe za n f. 13 zł., okna szwedz
kie z  fu trynam i za nf. 23 zł.

Szkło.
Ceny szkła pozostają bez zmiany (por. zesz. 3/36). 

Wiążące materjały i zaprawy.
Ceny cementu i wapna  pow staja bez zmiany (por. zesz. 

3/36).

żelazo i metale.
Ceny żelaza i  metali pozostaja bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową jest obecnie zwyżkowa,, 
Ceny gwoździ i drutu  bez zmiany (zesz. 3/36).

ŁÓDŹ.
Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka —

62 —  65,
żwir (pospółka za 1 m3 — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3 /4" —  38 — 43, 1" — 45 — 47, 5 /4" do 2" — 57, 
bale 3" —> 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, Ttan-' 
tówka rznięta —  58 — 63.
WARSZAWA.

Cena cegły w okręgu warszawskim uległa chwilowej 
zwyżce spowodu dużego zapotrzebowania przy małych za
pasach cegły z produkcji zeszłorocznej. Przygotowanie jed
nak cegielni do nowej produkcji je s t tak  duże, iż z chwilą 
ukazania się nowej cegły w niedługim czasie nastąpi nie
uchronny spadek cen.

Gnaszyńskie Zakł. Ceram. no tu ją  loco plac budowy: 
oegla masz. pełna 62 — 63; dziurawka  57 — 58; pu

staki stropowe A kerm ana  wys. 20 cm. 300 — 310, wys. 18 
cm. 270 '— 280, wys. 15 cm. 225 — 235, cegła trocinowa I 
gat. 68 — 70.

Zakł, Ceram. Pustelnik no tu ją loco plac bud. W arsza
wa — śródmieście:

cegła pełna  z nowej produkcji (dostawa od 15. V.) 58
— 60 ,dziurawka 53 — 57; pustaki stropowe Akerm ana  
wys. 15 cm. 225, wys.. 18 cm. 270, wys. 20 cm. 290;dachówki 
żłobione I kl. 170, II  kl. 130; dachówki karpiowe I kl. 85,
II kl. 65; piece majolikowe komplet 90.

Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notu ją loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna! i maszynowa — 60 do 61,cegła dziu
rawka  — 58 — 59; trocinówka — 70 do 72; cegła Klein'a
— 85.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 
żw ir w iślany loco brzeg W isły —  15.50 zł. za 1 ma. 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna -—■ 10.00 zł. 

za 1  tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 8.75 

zł. za 1  tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 1.75 za m' 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska —  2.50 zł. 

za 1  tonnę loco wagon Warsz.-Główna — 4.50 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco w ytwórnia w W arszawie, za m2: 
p ły tk i cementowe szare 5,30, czerwone 5,90, czarne

6.00, białe 7.40; p ły tk i szare na elewacje 5.00; p ły tk i la- 
strico szare 8.60, kolorowe 9.00, z m arm uru „carrara"
10.00.



USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA POD-

PRZEDSIĘBIORCĘ WOBEC JEGO ROBOTNIKÓW.
Wobec szeregu zapytań, skierowanych do nas na te 

mat notatki zamieszczonej na ten tem at w poprzednim 
zeszycie Przeglądu (str. 109), podajemy w te j sprawie u- 
zupełniające informacje.

Dosłowny tekst art. 8 Rozp. Prez. Rzpl. z dnia 16 m ar
ca 1928 r. o umowie o pracę robotników ma następujące 
brzmienie:

„Art. 8. W  razie oddania pewnych robót z zakresu  
działalności zakładu pracy w podprzedsiębiorstwo (suban- 
trepryzę) przedsiębiorca odpowiada solidarnie z  podprzed- 
siębiorcą (subantrcpreneręm) za. jego zobowiązania, w yni
kające z umowy o pracę.

W razie oddania pewnych robót ~ zakresu działalności 
zakładu pracy w podprzedsiębiorstwo (subantrepryzę) f i r 
nom zarejestrowanym, za zobowiązania, wynikające z umo
wy o pracę oraz za przestrzeganie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, odpowiada wyłącznie podprzedsiębiorca 
( subantreprener ) “.

Istotą zatem tego artykułu jest przepis, iż przedsię
biorca odpowiada za swego pod przedsiębiorcę solidarnie, o 
ile ten ostatni nie je s t zarejestrowany.

Dotychczasowa prak tyka sądów pracy idzie po te j lin
ji, iż pod rejestracją w danym wypadku rozumie tylko za
rejestrowanie w rejestrze handlowym. Wszelkie zaś inne 
rejestry jak n. p. w Izbie Rzemieślniczej, Urzędach Prze- 
nysłowych i t. p. nie są uważane za wystarczające, by 
mbprzedsiębiorca odpowiadał samodzielnie.

Ustawa o rejestrze handlowym obowiązująca od roku
1934 przewiduje, iż zarejestrowanem  może być tylko przed
siębiorstwo przemysłowe, wykupujące świadectwo przemy
słowe od V kategorji wzwyż. Stąd rzadkie są wypadki, 
by pod przedsiębiorcy byli zarejestrowani i z tego powodu w 
większości wypadków przedsiębiorcy nie mogą się zwolnić 
od solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania robotni

cze swych subprzedsiębiorców bez względu na formę i 
treść umowy między nimi. Z tego powodu przy zawiera
niu umów z subprzedsiębiorcami trzeba z Jednej strony 
zapewnić sobie ich .odpowiedzialność m aterjalną a z dru
giej strony należy roztoczyć ścisłą kontrolę nad sposobem 
wykonywania przez nich zobowiązań w stosunku do swych 
robotników (listy  płacy, wypłaty, angażowanie i wymó
wienie pracy robotnikom, ubezpieczanie w Ubezp. Spoi., 
nieszczęśliwe wypadki i t. p .). —

Dotychczas w okresie obowiązywania nowych przepi
sów o rejestrze handlowym Sąd Najwyższy nic wypowie
dział się na tem at in terpretacji pojęcia „rejestrow ania" w 
art. 8 i dlatego istnieje teoretyczna możliwość, iż dotych
czasowa praktyka Sądów Pracy może być zmieniona przez 
odpowiednie orzeczenie Sądu Najwyższego.

SWOBODNA UMOWA O WYNAGRODZENIE 
ZA GODZINY NADLICZBOWE.

Orzeczenie z dn. 9. II. 1934 r. C. III. 140/33.

Dopuszczalna je s t swobodna umowa o wynagrodzenie 
li, godziny nadliczbowe, szczególnie w postaci ryczałtu. Je- 
łeli nowoprzyjęty pracownik pobiera wynagrodzenie, za
wierające ryczałt za nadliczbowe godziny nie zgłasza

jąc przez czas dłuższy żadnych roszczeń — zachowanie się 
jego poczytywane być musi za domniemane wyrażenie zgo
dy n a  powyższe w arunki pracy  i późniejsze żądanie wy
nagrodzenia za godziny nadliczbowe jest bezskuteczne.

Jeżeli wszyscy urzędnicy pozwanej obowiązani byli 
pracować ponad ustaloną normę za wynagrodzeniem ry- 
czałtowem, to gdyby naw et warunek ten nie został przy 
przyjęciu powoda ani wyraźnie poruszony, ani też umówio
ny — dała pozwana przez ograniczenie swych wypłat do 
ryczałtowej sumy niedwuznacznie do poznania, że uważa, 
iż kwoty te zaspakaja ją powoda także co do jego pracy 
w godzinach nadliczbowych w drodze ryczałtowej zapłaty.

Stąd było obowiązkiem powoda przy pierwszych zaraz 
wypłatach zażądać dodatkowej zapłaty i oświadczyć 
w ten  sposób brak swej zgody na sposób wynagrodzenia 
go za pracę w godzinach nadliczbowych, zamierzony przez 
pozwaną,

TRZYKROTNE KOLEJNE WYPOWIEDZENIE PRACY 
PRAC. UMYSŁOWEMU.

Orzeczenie z dn. 2H.VIII. 1931 r. C. I. 313/31.

Trzykrotne kolejne wypowiedzenie umowy o pracę 
pracownikowi umysłowemu nie pociąga za sobą tych skut
ków co analogiczne wypowiedzenie pracy robotnikowi.

Rozporządzenie o umowie o pracę prac. fizycznych 
w art. 12  przewiduje, jakie skutki pociąga za sobą trzy 
krotne wypowiedzenie, natom iast rozporządzenie o prac. 
umysł, żadnych postanowień w tym  względzie nie zawiera, 
z czego należy wnioskować, że w stosunku do pracowników 
umysłowych kolejne wypowiadanie umowy pracy jest do
puszczalne i nie stw arza dla nich jakichś specjalnych upra
wnień, o ile tylko było dokonane w swoim czasie i nie ko
lidowało z przepisem zaw artym  w art. 28 rozporządzenia 
głoszącym, że w razie cofnięcia wypowiedzenia w okresie 
wypowiedzenia umowy pracy, ponowne wypowiedzenie mo
że nastąpić nie wcześniej, jak  po upływie okresu pierw
szego.

ROBOTNIK CZY PRACOWNIK UMYSŁOWY?

(Orzeczenie z dn. 4 września 1930 r. C. I. 1400/30).

Gdy rodzaj zajęcia nosi cechy zarówno pracy fizycznej 
jak  i umysłowej, powinien Sąd wyrokujący dla możności 
zaliczenia pracowników w poczet pracowników fizycznych, 
czy też umysłowych rozważyć jak a  praca przeważała.

Prawie każda praca fizyczna wymaga pewnych czyn
ności o charakterze pracy umysłowej np, czynienia zapisek 
lub wykonanie pewnych prostych działań arytmetycznych. 
Dokonywanie takich czynności nie może samo przez się być 
podstawą do uznania pracownika za umysłowego. Gdy ro
dzaj zajęcia nosi cechy zarówno pracy fizycznej jak  i  umy
słowej należy rozważyć jak a  p raca  przeważała.

W YPOW IEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ POCZTĘ.

(Orzeczenie z dnia 5 czerwca, 1934 r. C. II. 921/34).

Wypowiedzenie stosunku pracy jest dokonane dopiero 
w dniu w którym  je doręczono pracownikowi (poczta) nie



zaś w dniu wysłania go do pracownika przez pracodawcę. 
W ypowiadając umowę na piśmie pracodawca musi tę  oko
liczność brać pod uwagę.

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia pracy pracowni
kowi umysłowemu nie może ulec skróceniu nawet, gdyby 
pracodawca przyznał pracownikowi w krótszym, niż ;3 
miesięcznym okresie czasu, zagwarantowane ustaw ą dni 
wolne dla poszukiwania pracy.

TERMIN WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ.

(Orzeczenie z  dn. 11.X I. 1930 r. C. I. 924/30).

Wypowiedzenie winno być dokonane najpóźniej 
w ostatnim  dniu miesiąca kalendarzowego. Jeśli wrarunek 
ten nie został dochowany a wypowiedzenie nastąpiło na 
1 -go, wypowiedzenie aczkolwiek nie sta je  się niebyłem, 
jednak liczyć się będzie od 1 -go następnego miesiąca.

PRZEDAW NIENIE PRETEN SJI PRACOWNIKA 
UMYSŁOWEGO.

Z  orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
5 listopada 1935 r. L. C. II. 1321/35.

Skarga o odszkodowanie spowodu zwolnienia z pracy 
pracownika umysłowego bez wymówienia jest spóźniona, 
jeżeli wpłynęła do sądu po upływie term inu sześciomie
sięcznego, chociażby w urzędzie pocztowym była nadana w 
ostatnim  dniu tego okresu sześciomiesięcznego.

JEDNOSTRONNE ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ 
W WYPADKU STREJKU.

Z  orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia
10 września 1935 rt. L. C. II. 766/35').

1. Celowe i rozmyślne wstrzymanie się robotnika od 
pracy, trw ające przez czas dłuższy, chociażby nastąpiło 
wskutek proklam acji s tra jk u  w danem przedsiębiorstwie, 
jest rozwiązaniem przez niego umowy o pracę w sposób 
dorozumiany. 1

A. Faktyczne rozwiązanie umowy o pracę przez ro
botnika przez zaprzestanie pracy wskutek przyłączenia się 
do s tra jk u  nie wyklucza winy w rozwiązaniu umowy o pra
cę po stronie pracodawcy.

3. U staw a nie daje robotnikowi praw a niezwłocznego 
rozwiązania stosunku pracy dlatego, że pracodawca, cho
ciażby bezpodstawnie, zwolnił z pracy innego robotnika.

POWTARZANIE UMÓW NA TERMIN OKREŚLONY.

(Orzeczenie z  dn. 6.V1. 1934 r. C. I. 138/34).

Rozporządzenie zezwalające z mocy p. 3 art. 5 na za
wieranie umów na term in określony, nie zawiera żadnych 
postanowień, któreby zabraniały powtarzania takich umów.

F ak t zawierania z pracownikiem szeregu oddzielnych 
umów n a  czas określony, nie zawiera żadnych postano
wień, któreby zabraniały pow tarzania takich umów.

NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE UMOWY Z WINY 
PRAC. UMYSŁOWYCH.

(Orzeczenie z dn. 5 czerwca 1934 r. C. II. 900/34).

Miesięczny term in uprawnienia pracodawcy do natych
miastowego rozwiązania umowy z winy pracownika umy
słowego rozpoczyna biec od powzięcia wiadomości przez 
pracodawcę o zawinionem działaniu pracownika, chociaż
by wiadomość tę  uzyskał on dopiero wskutek przyznania 
się do winy samego pracownika.

POBIERANIE PEN SJI N IE JEST ZAWSZE DOWODEM 
ISTNIENIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO.

(Orzeczenie z dn. 22.1. 1935 r. C. I. 1595/34).

Samo pobieranie (pensji nie jest wystarczającym  do
wodem istnienia stosunku służbowego lub roboczego, nie
zbędnym warunkiem bowiem takiego stosunku je s t zależ
ność służbowa od pracodawcy, obowiązek podporządkowy
wania jego woli oraz wykonywania umówionej pracy.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Urządzenia elektryczne w domu. — Poradnik dla budują

cych. — Wydawnictwo Związku Elektrowni Polskich
— W arszawa 1936 — str. 124.

We wstępie do tego wydawnictwa czytamy, iż elektry
czność odgrywa coraz większą rolę w życiu domowem. W 
związku z tem  pow staje coraz więcej potrzeb co do zaopa
trzenia budowli w instalacje elektryczne. Z tego powodu 
budujący a zatem zarówno projektodawcy jak  i wykonaw
cy budowli winni mieć możność orjentowania się w zakre
sie zastosowania elektryczności dla potrzeb domowych 
i zdawać sobie dokładnie sprawę z szczegółów i warunków 
samej instalacji elektrycznej.

Pod tym  względem w sferach budujących odczuwano 
dotychczas brak praktycznych i ściśle orientacyjnych wska
zówek fachowych. Tę lukę pragnęli wypełnić wydawcy po
radnika p. t. Urządzenia elektryczne w domu.

Po przeczytaniu te j książeczki dochodzimy do przeko
nania, iż spełni ona właśnie tę  pożyteczną rolę.

Po krótkich wskazówkach, przypominających ogólne 
zasady elektrotechniki, w  9 dalszych rozdziałach omówiono 
rozmaite form y zastosowania elektryczności w dom u: oświe
tlenie, gotowanie, grzanie wody, ogrzewanie, chłodzenie, 
dźwigi, wodociągi i wentylacja. W tych rozdziałach opisa
no rodzaje przyrządów służących do poszczególnych celów, 
ich wielkości i funkcjonowanie.

W następnej części poradnika autorzy zajęli się wy
jaśnieniem  samych zasad wykonania instalacji elektrycz
nej. Te rozdziały uważam y za wyjątkowo pożyteczne dla 
projektodawców i wykonawców budowy. Pozwalają one zdać 
scbie sprawę, co winno być uwzględnione w  projekcie bu
dowlanym, by umożliwić racjonalne stosowanie instalacyj 
elektrycznych, jakim  warunkom  odpowiada prawidłowe ich 
wykonanie i w jakim  okresie budowy poszczególne fazy in
stalacji elektrycznej powinny być wykonane.

Całość wskazówek i wnioski w tym  zakresie została 
powtórzona w jasnych skrótach w trzech rozdziałach koń
cowych zatytułowanych: współpraca budowniczego z in sta



latorem, obowiązki instalatora, wskazówki dla budowni
czych.

Książkę tę  możemy polecić wszystkim budującym  jako 
pożyteczne i praktyczne vademecum.

Schossberger. Budownictwo przeciwlotnicze. Tłumaczenie 
kpt. inż. Biesiekierskiego. W arszawa 1935. Nakład 
L. O. P. P. 283 str. 129 ryc. Cena 5 zł.
O pojawieniu się książki Schossbergera „Bautechni- 

scher L uftschutz“, Berlin 1934 donosiliśmy przed rokiem 
(Przegl. Bud. 1935\ N r. 1 str. 24) . Niedawno ukazało się 
w księgarniach je j polskie tłumaczenie, dokonane przez inż. 
Biesiekierskiego, znanego naszego „speca" od tych spraw. 
Nazwisko to daje nam  gw arancję celowości wydawnictwa 
i poprawności tekstu. Skoro nie mogło być inaczej i na ory
ginalny polski podręcznik musimy jeszcze czas jakiś po
czekać (wierzymy, że ju ż  niedługo), trzeba przyjąć prze
kład Schossbergera z prawdziwem zadowoleniem. Z powo
du trudności językowych i wysokiej ceny (18 zł.) oryginał 
niemiecki jest u nas bardzo mało znany. Polski przekład  
w naprawdę taniem wydawnictwie LOPP‘u  (5 zł.) powi
nien rozejść się rychło jak  długi i szeroki polski świat

techniczny. Dopiero staranne przestudjowanie tej k sV \ 
obejmującej całość budowlanej OPLG ') pozwala na sV 
bodnę opanowanie bogatej bieżącej literatury , omawiając 
cej rozbieżne szczegóły konstrukcyjne budownictwa obron
nego. Polski Schossberger był nam  bardzo potrzebny, lecz 
wiedzieć trzeba, że treść jego, mimo wiek niemowlęcy tej 
książki, nosi już miejscami cechy balastu, przedawnienia, 
lub ogólnych niedomówień, tak  wielkiemi krokami podąża 
naprzód budownictwo obronne. Rozumiemy, że oryginalny 
tekst musiał być wiernie przełożony. Szanowny Tłumacz 
zechce może jednak przyznać, że pewne odmłodzenie książ
ki dałoby się uzyskać, przez uzupełnienie literatury świa
towej od połowy roku 1934, aż do chwili druku bibljografji 
(jesień 1935). A już szczególnie wdzięcznem sercem powi
tałby polski czytelnik zestawioną osobno i krytycznie kom
pletną bibłjografję polską z działu OPLG z kapitalną p ra 
cą Kleczke‘go na czele, figuru jącą obecnie samotnie pod 
nr. 314. Ale i bez tego życzymy Tłumaczowi i Wydawcom 
rychłego wyczerpania nakładu tej pożytecznej książki.

Kałkowski.

') OPLG =  obrona przeciwlotniczo-gazowa.

ORGANIZACJA PRACY.

AMERYKAŃSKIE METODY PRACY 
W BUDOWNICTWIE.

Inż. Rucquoi, dyrektor belgijskiego syndykatu stalowe
go zdaje sprawę w numerze styczniowym „O ssature Metal- 
lique“ ze swej podróży po Ameryce i obserwacji przemy
słu budowlanego. Europejczyka zwiedzającego budowę d ra 
pacza chmur uderza przedewszystkiem brak  owego przy
słowiowego szalonego tem pa pracy i wszelkiej gorączkowej 
nerwowości. A utor bada budowę drapacza 62-piętrowego, 
który ma być w  okresie 10  miesięcy zupełnie wykończony, 
jakkolwiek w danej chwili wzniesiono zaledwie szkielet s ta 
lowy dla pierwszych 10 pięter. Naprzeciw budowy w  gm a
chu wynajętym przez przedsiębiorstwo, znajdu ją się biura 
kierownictwa. Leżą tu  plany wypracowane aż do najdrob
niejszych szczegółów. Obowiązuje ośmiogodzinny dzień p ra 
cy —- niema żadnej pracy nocnej, a  ponadto z pewnych 
względów nie pracuje się w poniedziałki. Mimoto robota 
idzie idealnie składnie, a to  dzięki trzem  podstawowym 
czynnikom: porządkowi, organizacji i metodom pracy.

Porządek zapewniony je s t przedewszystkiem przez kon
sekwentną jednolitość kierownictwa. Architekci k ie ru ją  
wszelkiemi robotami i spraw ują nad niemi nadzór. Inżynie
rowie - specjaliści jak  ich bezpośredni współpracownicy 
wykreślają już do planów szczegóły konstrukcyjne i in
stalacyjne — niema zatem na budowie żadnych rzeczy 
nieprzewidzianych. Przedsiębiorca generalny nie ma pod 
sobą robotników, a  tylko przedsiębiorców drugorzędnych 
i cała jego rola polega właściwie na organizowaniu robót 
równoczesnych oraz przestrzeganiu term inów wykonania. 
Wynagrodzenie przedsiębiorcy i inżynierów jest ryczał
towe określone zgóry naw et przed wykonaniem planów 
szczegółowych, tak  że nie są zainteresowani osobiście 
w kosztach wykonania i niem a żadnego konfliktu in tere
sów ze zleceniodawcą, a całą swoją wiedzą i pracą zużyt- 
kówują dla najlepszego i najoszczędniejszego wykonania. 
Organizacja polega na ścisłem przestrzeganiu ustalonego 
programu robót. Żadne odchyłki w czasie dostaw i wyko

nania nie są teolerowane. Punktualność zapewniają wyso
kie kary. Przedsiębiorca generalny dopilnowuje przestrze
gania term inów przez przedsiębiorców drugorzędnych.

Ponieważ każdy z przedsiębiorców i wykonawców jest 
w posiadaniu zupełnie dokładnego planu i opisu robót mu 
powierzonych, może stosować najwłaściwszą metodę pracy, 
co oczywiście prowadzi do ekonomji budowy.

L.

KOSZTA BUDOWY TANIEGO DOMU MIESZKALNEGO.

Biuro Statystyczne w Stanach Zjednoczonych Amery
ki Północnej, „Bureau of Labor S tatistics" przeprowadzi
ło dokładne badania kosztów budowy tanich domów mie
szkalnych. Do badań w ybrany został t. zw, Knickerbocker 
Village w  New Yorku. Składał się on z dwuch części, z 
których jedna oddana została do użytku we wrześniu 1934 
roku, a druga w grudniu tegoż roku. Obie rozpoczęte zo
stały  w 1933 r. Obydwa budynki m ają po 12 kondygnacji 
i razem  1593 mieszkania dla pomieszczenia około 6000 osób.

Cały koszt obu budynków wyniósł 9 500.000 dolarów, 
w czem koszt samej budowy wyniósł 6.216.899 doi., koszt 
nabycia placu 3.250,000 i koszt zburzenia istniejącego na 
placu starego budynku — 37.500 doi. Miesięczne komorna 
za izbę obliczone zostało na 12,5 doi. !

Zawdzięczając uprzejmości firm , zajętych przy budo
wie, możliwe było zbadać dokładnie wszelkie koszta tak  
robocizny, ja k  i m aterjałów , jak  również koszta dodatko
we i zyski. P rzy budowie zajętych było 240 firm , a po
nieważ każda z nich prowadziła rachunkowość inaczej, 
ustalone zostały ścisłe przepisy co do analizy kosztów.
I  tak  do kosztów robocizny włączona została tylko robo
cizna na samej budowie. Do kosztów m aterjałów  zaliczo
ne zostały koszta m aterjałów  z wyłączeniem kosztów prze
wozu. Do kosztów dodatkowych zaliczone zostały koszta 
ubezpieczenia robotników, dochodzące do 10 % od kosztów 
robocizny, koszta adm inistracji i inne, jak  eksploatacja 
i wynajęcie betoniarek dźwigów, ekskawatorów i t. p. i zysk 
firm .

W szystkie roboty podzielone zostały na 22 grupy. W 
każdej grupie koszta podzielone zostały n a : koszta robo
cizny, m aterjałów  i dodatkowe .



Ciekawe jest zestawienie ilości robotniko-godzin i prze^ 
ciętnego zarobku robotnika dla każdej poszczególnej ro
boty.

Ilość 
robotn. -godzin

Stawka 
za godzinę

żałość ro b ó t.................................. 1.759,640 1,148
Ziemne .......................................... 101.143 0,887
Betonowe ...................................... 242.525 1,127

407.976 1,143
94.939 1,255

W odociągowa................................ 137.628 1,298
Ogrzewani'' i w en ty lac ja ........... 67.153 1,232
Tynkowania .................................. 187.012 1,260
Dekarskie ...................................... 10.131 1,290
Konstrukcje stalowe ................. 53.570 1,623
Elektryczność .............................. 70.586 1,310
M alarskie i dekoracyjne 65.654 1,269
W in d y ............................................ 24.446 1,045
Terrakota i glazura ................. 33.204 1 ,2 11
Izo lacy jne ...................................... 25.118 1,171
Ślusarskie .................................... 26.011 1,224
Szklarskie .................................... 4.384 1,020
Wyekwipowanie mieszkań . . . . 1.776 1,302
Dozór techn iczny ......................... 61.568 1,496
Różne ............................................ 144.816 0,503

Jak  widać średni zarobek robotnika wyniósł 1,15 do
la ra  za godzinę. W ahał się on od 1,65 dla wykwalifiko
wanego robotnika do 0,5 — dla ucznia i chłopca do posy
łek.

W rubryce „różne" zamieszczona została głównie pra- 
cii robotników niewykwalifikowanych przy sprzątaniu, 
myciu, podawaniu m aterjałów , stróży i robotników, któ
rzy czyścili mieszkania przed oddaniem ich do użytku.

Cała kubatura budynków wyniosła 375.682 m3, koszt 
więc jednego m etra sześciennego wyniósł 16,5 dolara, w 
tem koszt robót mularskich i betonowych —  4,48, kon
strukcji stalowych — 1,62 i ciesielskich — 1,06 dolara.

Ponieważ wszystkich izb było 5337, koszt więc jed
nej izby wyniósł 1165 dolarów.

J. Ch.
The Constructor: listopad 1935 r.

FUNDAMENTY.

WYNIKI NOWYCH BADAŃ W DZIEDZINIE 
FUNDAMENTOWANIA.

W Zentrablblatt der Bauverw altung nr. 12/35 inż. 
Loos publikuje artykuł zawierający wiele cennych uwag 
na tem at fundam entowania w budownictwie miejskiem. 
Pobieżna wielekroć ocena grun tu  i obliczenie przybliżone 
są powodem szkód i s tra t nie do napraw ienia. Przede
wszystkiem należy być ostrożnym w wyborze miejsca pod 
większy budynek i należy unikać nietylko terenów usuwi- 
stych, ale wogóle wgłębień i kotlin, gdyż odwodnienie n a 
stręcza często poważne trudności. Próbki pobierane w te 
renie dla zbadania spoistości g run tu , k ą ta  zesypu i t. p. 
należy wybierać ostrożnie zapomocą odpowiednich metod 
i przyrządów, które nie zm ieniają naturalnych warunków 
fizycznych i hydrologicznych. (Normy DIN 4021 i 4022). 
W dalszym ciągu nie należy zapominać, że stateczność bu

dowli nie zależy jedynie od elementów budynku po funda
menty włącznie, ale że do konstrukcji nośnej trzeba zali
czyć pokłady sięgające głęboko poniżej stopy fundam en
tu. Terzaghi zaleca badać teren do głębokości równej pół- 
to rakrotnej szerokości budynku, jeżeli niema pokładów 
wytrzymałych. Obciążenie próbne na powierzchni, w głębi 
wierconej sondy lub nawet pali próbnych niezawsze da
ją  prawdziwy obraz, gdyż nie uwzględniają czynnika cza
su — trw anie próby jest bowiem znikome w stosunku do 
czasokresu osiadania budynku. Dla niespoistych gruntów 
odpowiednia jest t. zw. metoda dynamiczna, w której o wy
trzymałości terenu wnioskuje się na podstawie pomiaru 
drgań grun tu  wywołanych aparatem  wibracyjnym. Stoso
wanie pali wiszących pod płytą jednolitą nie zapobiega 
osiadaniu w gruntach miękkich. Zwyczajne obliczenie fun
damentów nie jest częstokroć dostateczne, gdyż przy si
łach skupionych należy brać pod uwagę przenikanie się 
stożków ciśnienia we większej głębokości, co powoduje 
znaczny przerost naprężeń teoretycznych. W wypadkach, 
gdy budynek składa się z części o znacznej różnicy wy
sokości i ciężaru, konieczne jest fundowanie zupełnie od
dzielne i obliczenie bardzo ostrożne także dla pokładów 
głębszych. A utor przytacza szereg przykładów dla zilustro
wania tezy, że napozór zupełnie poprawne obliczenie 
fundamentów według ogólnie uznanych zasad prowadzi 
naskutek nieuwzględnienia rozkładu ciśnień w głębszych 
pokładach do złych wyników i w rezultacie do szkód bu
dowlanych.

L.

BETON.

POMIAR ZAWARTOŚCI WODY W PIASKU.

(Engin. N ews Record 1935).

Przy budowie śluz na Mississippi koło Alton (kubatura 
betonu 150000 m3) zastosowano nową metodę pomiaru do
raźnego wilgotności piasku, która dała dobre praktyczne 
rezu ltaty : mierzono mianowicie opór elektryczny, który, 
jak  wiadomo, maleje ze wzrostem ilości wody.

L.

BUDOWNICTWO OPLG.

GAZOSZCZELNE DRZWI SCHRONOWE.

Scholle. Schutzraumabschlusse. Eine Zusammenstellung 
praktischer E rfahrungen. Zentralblatt der Bauverwal
tung  1936. Nr. 7. str. 148. 15Vz szp. 25 ryc.

Niemieckie M inisterstwo Lotnictwa ogłasza od 2 la t 
co kilka miesięcy wykazy firm , produkujących „urzędowo 
zbadane“ drzwi i okna gazoszczelne. Chemik wojskowy Dr. 
Scholle podaje wyniki swych badań nad temi wyrobami w 
tak  różnorodnych wrykonaniach. Drzwi gazoszczelne to prze
dewszystkiem drzwi stalowe w 2 głównych typach: drzwi 
z blachy pojedynczej, dające lepszą gw arancję trwałości, niż 
drzwi z blachy podwójnej z wkładką term iczną, np. drew
nianą, W tych ostatnich już po 2 latach okazało się, że 
blachy rdzewieją dość silnie od środka, niekontrolowane co 
do stanu powłoki ochronnej. Osobny rozdział poświęca autor 
zamknięciom drzwiowym, których je st tyle odmian, ile firm  
produkujących. Prostota ich budowy okazała się najlepszą 
m iarą trwałości i praktyczności. Uszczelnienia drzwi sta 
lowych wykonywa się dziś wyłącznie z gumy, rozmaicie 
profilowanej. Stalowe drzwi w ym agają stalowych ram , osa



dzonych w murze na śrubach. Połączenie szczelne ram y  
drzwiowej s murem  jest słabą stroną drzwi schronowych. 
Doświadczenia i pomiary wykazały, że nieszczelność tych 
połączeń jest wielokrotnie większa od nieszczelności mię
dzy drzwiami a ram ą przed założeniem gumowego paska 
uszczelniającego! A utor obiecuje przedstawić w następnej

pracy szczegóły uszczelnień między ram ą drzwiową a mu
rem, łącznie ze szczegółami przeprowadzenia kabli i rur  
przez m ury schronu. Wreszcie podkreśla trudności gazo
szczelnej konstrukcji drzwi 2-skrzydłowych. A rtykuł obja
śn ia ją  liczne ryciny.

Kalkowski.

I. SPIS WYDAWNICTW Z ZAKRESU BUDOWNICTWA 
ZA OKRES OD ROKU 1930

W  zeszycie 12. u. r. na str. 403 zamieściliśmy odezwę Polskiego Związku Inżynie
rów Budowlanych skierowaną do polskich autorów z dziedziny budownictwa, by zech
cieli podać według określonego szematu informacje o wydanych drukiem  pracach ce
lem ułatwienia kontaktu z sferam i czytelników w świecie fachowym.

W  m yśl te j odezwy publikujem y I  spis wydawniatw, opracowany na podstawie 
otrzymanych przez nas danych. Zaznaczamy, iż w miarę uzyskiwania dalszych in- 
form acyj z  tego zakresu, będziemy publikować nastęjme spisy w nadziei, iż p rzy
czynią się one do rozwoju czytelnictwa z dziedziny polskiej literatury budowlanej.

KONSTRUKCJE I STATYKA.

Bukowski B r. Inż . — W zajemna zależność stropów i ścian 
pod względem statycznym w budynkach murowanych
— form at 235 X 313 mm — 8 str. — 9 rycin —  W ar
szawa. — Cena poj. egz. z przes. 2 zł., 5 egz. —  7.50.

Chróścielewski Aureljusz Inż. —- Jedenaście przęseł mo
stowych dla Jugosław ji — form at 190 X 252 mm — 17 
str. — 2rycin — Lwów. — Skład gl. Księg. Techn.
— Cena 2 zł.

Chróścielewski Aureljusz Inż. — Obliczenie statyczne oraz 
konstrukcja kesonów drewnianych dla mostu przez rze
kę Brdę na południowem obejściu węzła Bydgoskiego 
linji Bydgoszcz — Gdynia —  form at 233 X 310 mm
— str. — 33 ryciny — Lwów. —  Skł. gł. Księg. Techn.
— Cena 2 zł.

Chorysz Wacław — Statycznie obliczone dźwigary stropo
we i stropy ceglano-betonowe — form at 208 X 285 mm
— 24 str. — W arszawa.

Dziedziul A . Inż. i arch. J. Handzełewicz — Nowoczesna 
ceramika budowlana — form at 148 X 208 — 64 str.
— 65 rycin — 1. — zł. — W arszawa — Dom Książki 
Polskiej, W arszawa, pi. Trzech Krzyży 8.

Griffel Henryk Inż. —  Studjum  nad stopniem utw ierdze
nia belek prostych w  konstrukcjach spawanych—for
mat 153 X 230 mm — 65 str. — 44 rycin — Lwów. 

Hempel Stanisław — Drewniane konstrukcje inżynierskie
— form at 149 X 203 mm — 70 str. — 49 rycin — 
Warszawa.

Hempel Stanisław — Statyka —  fo rm at 150 X 203 mm
— 189 str. — 44 rycin — W arszawa.

Hempel Stanisław —  Oszczędność w  najprostszych i n a j
częściej stosowanych konstrukcjach żelaznych — fo r
mat 155 X 216 mm — 60 str. —  9 rycin —■ W ar
szawa.

Hempel Stanisław  —- K onstrukcje szkieletowe żelazne 
format 150 X 205 mm — 69 str. — 18 rycin •— W ar
szawa — 3.50 zł.

Nechay Jerzy Inż. —  Beton w budownictwie mieszkanio- 
wem — form at 173 X 243 mm —  303 str. —  308 ry 
cin — 23 tablic — W arszawa.

Piękny przykład spawanej konstrukcji gmachu P. K. O. 
w Warszawie -— form at 279 X 218 mm -— 89 str.
— 327 rycin — Warszawa.

Poradnia Stosowania Żelaza —  Przegląd zagranicznego 
piśmiennictwa technicznego z dziedziny żelaza, stali 
i ich zastosowań w konstrukcjach za rok 1934 —  fo r

m at 210 — X 294 mm — 80 str. — Katowice — Po
radnia Stosowania Żelaza, Katowice, Lompy 14. 
Poradnia Stosowania Żelaza — Drogowe mosty stalo

we — Wym. 165 X 235 mm. — 93 str. — 42 rys. — skład 
główny Poradnia Stosowania Żelaza, Katowice, Lompy 14. 
Straszyński Wacław Inż. — Most na Sole w Kobiernicach 

—• form at 213 X 298 mm —- l l s t r .  — 28 rycin — W ar
szawa

W asiutyński Z. Inż. — O pomostach żelazobetonowych zło
żonych tylko z 2-ch podłużnie i z poprzecznie —• for
m at 210 X 295 mm — 7 str. — 7 rycin — Warszawa. 

Żenczykowski W. Inż. Prof. — Oświetlenie budynków 
światłem dziennem — 80 str. — W arszawa — Warsz. 
Tow. Politechniczne.

TECHNOLOGJA MATERJAŁÓW I WYTRZYMAŁOŚĆ.

Hupczyc Bolesław Inż. Dr. — Kontrola betonu na budo
wie — form at 149 X 210 mm —. 75 str. — 15 rycin 
W arszawa.
Kalenkiewicz M. Por. — Wyniki prób laboratoryjnych 

dozowania składników betonu według metody prof. W. Pa
szkowskiego — Wym. 150 X 210 mm — 15 str. — 7 rys.
— Cena 1— zł. — W arszawa 1934.
Nechay Jerzy Inż. — Beton — jego tworzenie i własno

ści — form at 158 X 236 mm — 40 str. — 117 rycin
— Lwów i W arszawa — K sięgarnia Polska — Ber
nard  Połoniecki Lwów.

Paszkowski W. Prof. Inż. — Beton o przewidzianej wy
trzymałości — form at 149 X 210 mm — 45 str. — 12 
rycin — W arszawa.

Polski Związek Inżynierów Budowlanych  — Laboratorja 
budowlane w Polsce — form at 143 ;X 208 mm — 82 
str. — W arszawa,

Wąsowicz H enryk Inż. — Projektowanie betonu nowa me
toda —- fo rm at 147 X 203 mm — 108 str. — 12 rycin
— W arszawa.

W'.dug'er Edward, Ma/rja, Kazimierz Inż. — Racjonal
ne wykonywanie betonu — form at 154 X 231 mm
— 116 str. — 16 rycin — Toruń.

ARCHTEKTURA, URBANISTYKA, BUDOWNICTWO 
UŻYTKOWE.

Min. W yznań Rei. i  Ośw. Publ. — Projekty budynków 
szkół powszechnych: zeszyt 4 — form at 268 X  355 mm
—  42 str .; zeszyt 5 —  form at 268 X 352 —  str. 24
— W arszawa —  K sięgarnia A tlas, W arszawa, No
wy - Świat. i



Niem ojewski Lech — Ósmy cud św iata — form at 237 X 305
— 24 str. — 30 rycin — W arszawa — Z w. Polskich 
Fabryk Portland Cementu, W arszawa, Czackiego 1.

WYKONAWSTWO ROBÓT.
Betonowe mosty drogowe — form at 163 X 240 mm —  54 

str. — 46 rycin — W arszawa, — Zw. Polskich F a 
bryk Portland Cementu, W arszawa, Czackiego 1 . 
Budownictwo dróg betonowych (W yniki i doświadcze

nia w Niemczech) — Wym. 150 X 210 mm — 15 str. —
10 rys. — W arszawa 1935 r.
Cegła cementowa je j wyrób i użycie — form at 167 X 240 

mm —  134 str. — 193 rycin —  W arszawa — Zw. 
Polskich P’abryk Portland Cementu, W arszawa, Czac
kiego 1 .

Centrala Gospodarcza Przemyślu Budowlanego, Biuro B a
dań — Analiza kosztów ogólnych w przemyśle bu
dowlanym — form at 138 X 199 mm — 30 str. — W ar
szawa.

Domy mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego
— Sprawozdanie 1930 — 1933 — form at 137 X 318 min 
—< 247 str. — W arszawa.

Jankowski J. Arch.t Kułakowski K. Inż., Laczyslaw A., 
Mackiewicz P. Dr., M iecznikowski S . Inż., Pawłowicz 
W., Piotrowski li. Inż. Arch., Porębski E. Inż., Ro- 
manus E. Inż., Syrkus S. Inż. Arch., Trzciński G. 
Inż. Arch. — Obniżenie kosztów budowy rozwiąza
niem sprawy mieszkaniowej —  form at 153 X 226 mm
— 167 str. —  W arszawa — 4. — zł. —  Insty tu t Sze
rzenia Praktycz. Wiedzy Przemysł. — W arszawa, No- 
w y-św iat 17.

K alkowski T. J . — Torkretnictwo, betonowanie pod ciśnie
niem sprężonego powietrza i jego zastosowanie w bu
downictwie — fortnat 148 X 205 mm — 102 str.

— 48 rycin — W arszawa.
Kalkowski T. J. —  Budowa dołów betonowych do kiszenia 

pasz zielonych — form at 148 X 210 mm — 57 str.
— 20 rycin — W arszawa — 0.80 zł. —- Związek Pol
skich Fabryk Portland Cementu, W arszawa, Czac
kiego 1 .

Karaśkiewicz H enryk, budowniczy — Kosztorysowanie ro
bót budowlanych, opis pozycyj kosztorysowych — fo r
m at 142 X 216 m m  —  187 str. — W arszawa.

Koło Inżynierów Dróg i Mostów, Sekcja Budownictwa  
Kosztorys na roboty budowlane — form at 208 X 290 
mm — 93 str. — W arszawa — K sięgarnia Technicz
na, W arszawa, Czackiego ;3/5.

Kupsto Wacław  —  Beton w ogrodzie —  form at 148 X 209 
mm — 52 str. — 67 rycin — W arszawa — 0.80 zł.
— Związek Polskich Fabryk Portland Cementu, W ar
szawa, Czackiego 1.

M ańkowski Br. i  A . W ysokiński — Czego wymagać od 
stolarszczyzny budowlanej i jak  się z nią obchodzić na 
budowie? —i form at 137 X 196 mm — 32 str. 9 ry 
cin -—• W arszawa.

Mańkowski Br. —  Drzwi płytowe i płyty suchoklejono
— form at 138 X 200 mm — 16 str. — 12  ryc in
— W arszawa.

Marzec W ałerjan Inż. — A dm inistracja i organizacja ro
bót budowlanych — form at 138 X 196 mm — 251 str. 
—i 18 rycin — W arszawa. — Inż. W. Marzec, W arsza
wa, Mazowiecka 5.

Masłowski M ikołaj Inż. — Sztuczny kamień — form at 
151 X 210 mm |— 72 str. — 81 rycin — W arszawa
— 3. —  zł. —  Zw. Polskich F abryk Portland Cementu, 
W arszawa, Czackiego 1.
Nechay Jerzy Inż. — Kontrola betonu drogowego w

Belgji — Wym. 170 X 240 mm — 12 str. — 2 rys. —• 
W arszawa 1935 r.

N echay Jerzy Inż. — Nowoczesne maszyny do budowy 
dróg betonowych —  Wym. 210 X 300 mm. — 6 str. —
12 ryc. — W arszawa 1935 r.
Piotrowski R. Inż. Arch., Ponikiewski M. Inż., Sadowślci 

J. Inż. — Akcja budowlano mieszkaniowa Zakładów 
Ubezpieczeń Społecznych w latach 1930 — 1933 — fo r
mat 212 X 300 mm — 80 str. -— 96 rycin — W ar
szawa.

Rady.r Lucjusz —  W yprawy szlachetne — form at 148 X 
X 203 mm — 42 str. — 42 rycin — W arszawa. 

Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane w łatach 1929— 1933
— Z doświadczeń Sp. Przed. Bud. Mieszkaniowego 
w Polsce — form at 168 X 235 mm — 61 str. -— W ar
szawa — Społeczne Przeds. Budowlane, W arszawa, 
Krasińskiego 18.

Terrazzo i ksy 'olit — form at 137 X 194 mm — 101 str.
— Kraków.

Turkow ski K. —  Analiza budowy — form at 128 X 194 mm 
—■ 78 str. — W arszawa.

Związek Polskich F abryk Cementu — W yroby betonowe: 
część I-a pustak; dachówka, cembrowina — form at 
153 X i204 mm —  62 str. j— 69 rycin — Część Il-a  
ru ry , słupy, chodniki, ogrodzenia, ławki, wyroby zdob
nicze — form at 153 X 204 <— 94 str. — 130 rycin
— W arszawa —• 1. — zł. — Z w. Polskich Fabryk 
P ortland Cementu, W arszawa, Czackiego 1.

INSTALACJE.
M okrzycki Jan Inż. — K atalog gotowych projektów urzą

dzeń sanitarnych — form at 230 X 358 mm — W ar
szawa —  20 zł. — Samorządowy Insty tu t W ydawni
czy, W arszawa, Miodowa 6.

PrzycKodzki J. Inż. — W sprawie rozbudowy sieci wodo
ciągowej i kanalizacyjnej w nowych dzielnicach m iast
—  form at 138 X 207 mm —  24 str. —  7 rycin —  W ar
szawa.

Szem pliński S te fan  Inż. — Podstawy projektowania nowo
czesnych odczyszczalni ścieków kanałowych —  fo r
m at 235 :X 320 mm — 30 str. — 30 rycin —  K ra
ków.

Związek Właścicieli Przedsięb. Urządzeń Zdrowotnych R. 
P, —  Zasady określenia gospodarczo uzasadnionych 
cen na roboty, wchodzące w zakres przemysłu urządzeń 
zdrowotnych — form at 148 X 210 mm —* 27 str.
— W arszawa — Zw. Właścic. Przeds. Urządzeń Zdro
wotnych, W arszawa, Krucza 44.

NORMALIZACJA.
Polski K om itet Normalizacyjny. — Obliczanie i projekto

wanie konstrukcyj betonowych i żelbetowych (B-19-5) 
oraz W arunki techniczne wykonywania robót betono
wych (B-196) — form at 148 X 210 mm — 40 str. —
9 rycin — W arszawa — Polski Komitet Normalizac. 
W arszawa, E lektoralna 2.

Projekt przepisów obliczania i wykonania robót betono
wych i żelbetowych — form at 213 X 297 mm — 19 str.
— 13 rycin — W arszawa.

Rogiński A . prof. —  Kreślenie techniczne — form at 148 X 
X 210 mm —  89 str. — 118 rycin — W arszawa — 
3.50 zł.

SZKOLNICTWO.
M inisterstwo W yznań Rei. i  Ośw. Publiczn. —  M aterjalv 

do organizacji szkolnictwa zawodowego — form at 
128 X 176 mm — 1076 s tr . —  Lwów — Państwowe 
Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów, Kurkowa 21.



Ministerstwo W yzn. Relig. i Ośw. Publiczn. —- Wytyczne 
dla autorów programów gimnazjów stolarskich -— fo r
mat 128 X 176 mm — 138 str. —  Lwów —  Państw o
we Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów, Kurko
wa 2 1 .

Twardowski W. Inż. —  15-lecie Państwowej Szkoły Bu
downictwa w Poznaniu (1919/20 — 1933/34) — fo r
mat 153 X 229 mm — 82 str. — 3 tablice — Poznań.

PODRĘCZNIKI OGÓLNE, KALENDARZE, KATALOGI, 
WYSTAWY, ZJAZDY.

Bryła Stefan. —  Podręcznik Inżynierski tom VI — 948 
str. — Lwów — 60 zł. — K sięgarnia Polska Poło- 
niecki, Lwów.

Buduj Poradnik dla budujących dom własny —  form at 
172 X 243 mm — 200 stron —  80 rycin —  W arsza
wa — 4.50 zł. — Dom, Osiedle, Mieszkanie, W arsza
wa, Krak.-Przedm. 5.

Gravier A. Prof. i J. Pianko. —  Inform ator-K alendarz 
Budowlany: na 1928 r. — form at 117 X 170 mm — 
476 str.; na 1930 r. —  form at 110  X 175 mm — str. 
832 — W arszawa — „W ar“ , W arszawa, Śniadec
kich 12 .

Jasieński H enryk Inż.-arch. — O wynikach wystawy „T a
ni dom własny“ —• form at 200 X 243 mm —  44 str.
— 78 rycin — W arszaw a — Dom, Osiedle, Mieszka
nie, W arszawa, Krak.-Przedm. 5.

T. Grabowski i  L. Lindenberg. — K atalog W ystawy Dro
gowej 7—23.IX. 1935 r. — form at 153 X 225 mm — 
130 str. — W arszawa —  K urjer Poranny, W arsza
wa, Marszałkowska 148.

Koło Inżynierów Dróg i  Mostów przy Stowarzyszeniu 
Techników Polskich w W arszawie Dziesięciolecie Kola 
1924 — 1934 — form at 169 X 245 mm — W arszawa
— Koło Inżynierów Dróg i Mostów, W arszawa, Czac
kiego 3/5.
K om itet W ystaw y  — W arszawa przyszłości — wym.

170 X 240 mm. — 113 str. — W arszawa 1936 r.
Kozierski Stanisław  Inż. — Sprawozdanie z I-go między

narodowego kongresu betonu i żelbetu w Leodjum
1—5 w rześnia 1930 r, — form at 232 X 303 mm — 
89 str. —  19 rycin —• W arszawa — Zw. Polskich F a 
bryk Portland Cementu, W arszawa, Czackiego 1.

Księga Pamiątkowa  — I-szy Polski Zjazd Żelbetników — 
W arszawa 21-22.XI,1931 — form at 203 X 298 r.im
—  376 str. — W arszawa — Zw. Polsk. Fabr. P ort
land Cementu, W arszawa, Czackiego 1.

M uzeum Przemysłu i  Techniki. — Przewodnik — Infor
m ator — form at 133 X 179 mm — 45 rycin — W ar
szawa. — Dyrekcja Muzeum Przem. i Techniki, W ar
szawa, Tam ka 1.

Tani dom własny, poradnik dla chcących budować — fo r
m at 166 X 240 mm — 47 str. — 4 ryciny — W ar
szawa — 1.50 zł. — Dom, Osiedle, Mieszkanie, W ar
szawa, Krak.-Przedm. Nr. 5 m. 5.

K O M I S J A  W Y D A W N I C Z A
Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej
Godziny sprzedaży 1 3 - 1 5  W arszawa, Polna 3. Gmach Politechniki. Telefon 8 -82 -60 .

Poleca Z  W Y D A W N IC TW  W ŁA S N Y C H  Nasłępujqce dzieła naukowe z działu „Inżynierji":

„Budownictwo Wodne“. Zakłady o Sile Wodnej. S tr. 2 1 2 ............................................................. zł. 6.80
„ „ Zbiorniki i Zapory. Str. 245 ...........................................................................................  ,, 6.00

Bronikowski M. Prof. „Budownictwo Przemysłowe1'. Str. 250 ............................................................................... 1.20
Fedorowicz I. Prof. „Budownictwo Ogólne ‘. Str. 280 ...................................................................................... ........ 3.00
Henryk J. „Dane, Dotyczące Projekt. Mostów Drog. i Kolej“ . Str. 1 2 0 .................................................. ........ 1.00
Hummel B. ,.Mosty Niewielkie*'. Str. 4 1 9 .......................................................................................................................  2.00
Kunicki St. Prof. „Linje Wpływowe". Str. 1 7 5 .............................................................................................................  3.00

„ ,,Parcie ziemi na mury podporowe". Str. 1 0 8 .......................................................................„ 2.00
Miklaszewski Sł. Prof. „Gleby Polskie". Str. 639 ........................................................................................................  24.80
Miller St. Prof. „Statyka Budowli4'. Str. 500 ............................................................................................................ . 3.00
Nishian L. H. i Steinman D. B. „W ykreślna met. obi. belek ciągł". Str. 4 0 ...................................................... 1.20
Paszkowski W. Prof. ,,Żelbetnictwo‘‘. Cz. I. i II. Str. 360 .................................................................................... 6.40
Pstrokoński i Balicki „Obliczanie mostów kamiennych met. Morscha". Str. 1 1 2 ...................................  ,, 1.00
Piotrowski A. „Przepływ wody o zwierciadle swobodnem11. Str. 7 7 ..................................................................... 2.20
Pszenicki A. Prof. „Wzory obliczeń mostów drewnianych". Str. 223 ........................................ ............................ 6.00
Puzyna St. ..F u n d a m e n to w a n ie " ...................................................................................................................................... 15.60
Radziszewski I. Prof. „Nomogramy do obi. ru r wodociąg, i przewodów kanaliz.11, Str. 4 7 .................... „ 1.20
Różański A. „Budowa dróg wodnych.“ ............................................................................................................................  3.20
Rybczyński, Pomianowski i Woycicki „Hydrologja *. I. Str. 239 ...............................................................................  12.00

II. Str. 3 1 5 ....................................................................... , 14 00
Skotnicki Cz. Prof. „Technika Odwadniania Bagien".............................................................................................„ 6.00
Wasiutyński A. Prof. „Drogi Żelazne'1. Str. 680 ........................................................................................................ 15 00
Wierzbicki W. Prof. „Mechanika Budowli". Str. 603 .............................................................................................. 36.00

„ „Zadania ze statyki belek prostych'1. Str. 334 ........................................ .......................... . 14.80
„ ..Zadania z teorji ram, łuków i k r a t1. Str. 399 ..................................................................... 18.40

Witoszyński Cz. Prof. „Hydraulika". Str. 3 1 0 ..................................................................................................... ....... 1.20
Zieliński J. „Projektowanie konstrukcyj że lb e to w y c h 'II  wyd. w druku ...................................................
Żenczykowski W. „Budownictwo Ogólne", w d r u k u ..........................................................................................

„ „Oświetlenie budynków światłem dziennem“. Str. 7 9 .................................................. ....... 4.50

o raz  z dziedziny M atem atyk i, G eO m etrji, Fizyki, Chem ji, M eta lu rg ii, M echanik i i t. d.

NA ŻĄDANIE WYSYŁAMY BEZPŁATNIE OBSZERNE OPISOWE KATALOGI UKAZUJĄ
CYCH SIĘ NA RYNKU KSIĘGARSKIM DZIEŁ TECHNICZNYCH.



WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA.

(Dane za czas od 5 /I II  do 26/111 — 36 r.).
135. D. m. 3 p. — 10000 n r  — ul. Dolna 29 — w ł.: 

małż. Wojnarowicz — pr. inż.-arch. H. Baruch, W-wa, 
Złota 75, tel. 2.81-21 — k.: inż. H. Baruch — wyk.: sp. 
półg. (m. mur. Jan  M ajak, W-wa, Krypska 28).

136. D. m. 3 p. — 4500 m3 — ul. Malczewskiego 5 — 
wł.: M. Bibelszejn i J. Wysocka — p r . : bud. K. Tomaszew
ski, W-wa, Puławska 37, tel. 9 84-70 — k.: bud. K. Toma
szewski — wyk.: sp. półgosp.

137. D. m. 3 p. 4000 m3 — ul. Kazimierzowska r. Ma- 
dalińskiego — w ł.: małż. A pt — p r . : inż.-arch. S. Pianko, 
W-wa, E lektoralna 26, tel. 5.35-47 — k .: inż. S. Pianko
— wyk.: sp. gosp.

138. D. m. 1 p. 1400 m3 — ul. Lenartowicza — wł.:
S. Depczykowa — p r . : inż.-arch. J. Ostrowski, W-wa, 6-go 
Sierpnia 28, tel. 9.48-41 — k.: inż. J . Ostrowski — wyk.: 
vacat.

139. D. m., 1 p. — 900 m3 — ul. Poselska 5 — w ł.:
F. Banach — p r . : inż.arch. L. Kario, W-wa, Złota 59a, 
tel. 5.02-20 — k.: inż. L. K ario — wyk: sp. półg. (m. mur. 
J. Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

140. D. m., 2 p. — 2650 m3 —  ul. W aszyngtona 3 — 
wł.: St. Swoboda — p r . : inż.-arch. E. S traus, W-wa, Mi- 
niszewska 36, tel. 10.29-51 — k.: inż. E. S traus — wyk.: 
sp. półg. (m. mur. J . Jasiński, Wołomin).

141. Nad. — ul. P raska 42 — wł.: K. Łączak — p r . : 
bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

142. D. m., 1 p. — ul. N urska — w ł.: J . Suryn — 
p r . : inż. A. Chodakowski.

143. D. m. 1 p. — 1000 m3 — ul. Obrońców r. F ran  
cuskiej — wł.: Wł. Sztajer —- pr. inż.-arch. J . Idzikowski, 
W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92 — k.: inż. J. Idzikow
ski — w yk.: Sp. gosp.

144. D. m., 1 p. — 1500 m3 —  ul. Powsińska 61/63 — 
w ł.: F r. Rucińska — p r . : inż.-arch. W anda Boerner-Prze- 
włocka, W-wa, E lektoralna 23, tel. 2.40-35 —  k .: niż. J. 
Jasiński, W-wa, Piekarska 20 — wyk.: sp. gosp.

145. D. m.. 1 p. — 1450 m3 ul. Podhalańska — w ł.: 
Modzelewskie — p r . : inż.-arch. J . Dąbrowski, W-wa, Agri- 
kola 9, tel. 9.2298 — k.: inż. J. Dąbrowski — wyk.: vacat.

146. D. m., 1 p. — 1200 m3 —  ul. Komorowska — 
w ł.: J. Cieślik — p r . : inż.-bud. W. Szworni, Wwa, Podwa
le 28, tel. 2.52-31 — k.: inż. W. Sworm — wyk.: vacat.

147. I), m. part. — ul. Bolesławicka 1 — w ł.: K. Łysz- 
kowska — p r . : bud. A. Paruszewski, Wwa, Poznańska 17.

148. D. m. part. — ul. Św. Cycylji 14 — wł.: małż. 
Drzwoscy — p r . : bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań
ska 17.

149. D. m. 1 p. — Sterdyńska 3 —  w ł.: I. Studziński
— p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

150. D. m., part. —  ul. Kołowa 35 — wł.: K. Padruch
— p r .: bud. Barszczewski, W-wa, Ludwiki 1.

151. D. n . ,  part. — ul. Tykocińska 21 — wł. T. Krze- 
szewski — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

152. D. m., 1 p. —  ul. Ziemowita 68 —  wł.: małż. 
Bieleccy — p r.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa Mic
kiewicza 30, tel. 11.49-98.

158. D. m„ 2 p. — 2000 m3 — ul. Felińskiego 6 — 
wł.: m jr. Wiszniowski — p r.: bud. R. Ostoja - Chodkow
ski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. Chod
kowski — wyk.: Sp. gosp.

154. D. m., 1  p. — ul. Opalińskiego 26 —  w ł.: K. W it
kowski —■ pr.: bud. J. Woliński.

155. D. m., 2 p. — 2070 m' — ul. Stoczkowska 8 — 
wł.: J. Skrobiszewski — p r.: inż.-arch. E. S traus. W-wa, 
Miniszewska 36, tel. 10.29-51 —  k .: inż. E. S traus — wyk.: 
Sp. gosp.

156. D. m., 1 p. — ul. Leśna 14 — w ł.: L. Zielińska
— p r .: inż. A. Chodakowski.

157. D. m., 3 p. — ul. Tam ka 30 — w ł.: Biuro inform.
0 nędzy wyjątk. — p r . : inż.-arch. St. Marzyński. W-wa, 
Jakubowska 16, tel. 10.15-14.

158. D. m., 3 p. — 5000 m" — ul. Smolikowskiego dz.
1 — wł.: St. Podkomorski — p r . : inż. inż.-arch. arch. J.

Gelbard i R. Sigalin, W-wa, Hoża 26, tel. 8.64-57 —  wyk.:
vacat.

159. I), m.. 3 p. — ul. Smolińskiegu dz. 2 — w ł.: małż. 
Mtintz —  p r . : inż. inż.-arch. arch. J . Gelbard i R. Sigalin, 
W-wa, Hoża 26, tel. 8.64-57 —  k .: inż. J . Gelbard —  wyk.: 
vacat.

160. D. biur. W ydz. Techn. Mag., 6 p. —  23000 m3 — 
w ł.: Zarz. Miejski — p r . : inż.-arch. A. Jawornicki, W-wa, 
Myśliwiecka 18, tel. 9.18-03 —  k .: inż. A. Jawornicki — 
wyk.: Przeds. inżyn. - bud. Inż. St. Plebański, W-wa, M ar
szałkowska 31, tel. 8.63-30.

161. Nad., 3-go p. — 1200 m3 — ul. Dzielna 32 — w ł.: 
Sz. Kalisz — p r.: inż.-arch. H. Stifelman, W-wa, Jasna 6, 
tel. 2.31-56.

162. D. m., 2 p. —  500 m3 — ul. Olesińska 6 — wł.: 
M. Baur — p r . : inż.-cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy Świat 
34, tel. 6.24-14 — k. inż. K. Srokowski — wyk.: Sp. gosp.

163. D. m., 2 (of) p. i 3 (nar.) p. — 8000 m3 — ul. 
Madalińskiego r. Wołoskiej — pr.: inż.-arch. M. Weinfeld, 
W-wa, F iltrow a 39, tel. 8.51-26 — k.: inż. M. Weinfeld — 
wyk.: Sp. płgsp. (ni. mur. Z. Partyka, W-wa, Wspólna 66).

164. D. m.. part., —  200 m3 —  wł.: B. Rogowski — 
p r . : inż.-cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy św iat 34, tel. 
6.24-14 — k .: K. Srokowski — wyk.: Sp. gosp.

165. D. m. 2 p. — 2500 m3 — ul. Modrzewiowa — 
wł.: St. ś lu s a r z ------  p r.: inż.-arch. E. S traus, W-wa, Mi
niszewska 36, tel. 10.29-51 — k.: inż. E. S traus —  wyk.: 
vacat.

166. D. m. 3 p. — ul. Kawenczyńska 26 — wł. M. Ke- 
^ er — Pr - inż.-arch. Z. Mischal, W-wa, Leszczyńska 8, tel. 
6.23-46.

167. D. m., 2 p. —  ul. Pustelnicka — wł. D. Frydm an
— p r . : inż.-arch. J. Kranc, W-wa Ś-to Jerska l l a ,  tel. 
11.75-04.

168. D. m., 1 p. — ul. W awerska — w ł.: K. Sobieraj
— p r.: bud. K. Dobrzański, Wołomin. Szopena 2.

169. D. m., 1  p. —ul. Obozowa dz. 74 i 75 — wł-: małż. 
Lasoccy — p r . : typ. B. P. K.

170. D. m., 1 p. — ul. Weycherowska — w ł.: St. Reif
— p r . : inż. A. Chodakowski.

171. D. m., 2 p. — 2400 m3 — ul. Sterdyńska 7 — wł.: 
J . Dylewski — p r .: bud: R. Ostoja - Chodkowski, W-wa, 
Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k .: bud. R. Chodkowski — w yk.: 
Sp. gosp.

172. D. m., 2 p. — ul. święciańska 41 — wł.: Górski 
i Mroziewicz — p r.: bud. A. Paruszewski. W-wa, Poznań
ska 17.

173. D. m., 1  p. — ul. Mysłowicka 9 wł.: K. Kowalski
— p r . : bud. J . Świech, Józefów koło Otwocka.

174. D. m., 3 p. — 6000 m! — ul. Powązkowska 62
— wł.: Z. i T. Muranowicz p r.: inż.-bud. K. Bagieńskl, 
W-wa, Nowy Świat 41, tel. 6.55-67.

175. D. m., 2 p. (bliźn.) —  ul. Przybyszewskiego — 
w ł.: F . Lubowicka — p r . : inż.-arch. H. Quant, Gołąbki p. 
W arszawą.

176. D. m., 4 p. — 8000 m3 —  ul. Szustra 5 — wł.: 
J. Wolanow — p r.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puław
ska 37, tel. 9.84-70 — k .: bud. K. Tomaszewski —  wyk.: 
Sp. gosp.

177. Nad., 1 p. — ul. Krzywińska 3 — wł.: K. Anto
szewski — p r.: bud. M. Wasilewski, W-wa F iltrow a 68, 
tel. 9.70-32.

178. D. m., 1  p. — 1000 m8 —  kol. Golędzinów —  wł.: 
małz. Surgiewicz — p r . : inż.-bud. L. Stodolski. W-wa, Ziel
na 5, tel. 2.16-33 — k .: inż. L. Stodolski — wyk.: Sp. gosp.

179. D. m., 5 p. — 13000 m3 — Al. Jerozolimska 95
— w ł.: G. P al —  p r.: inż. J . Gelbard, W-wa, Hoża 26, tel. 
8.64-57 — k .: inż. J. Gelbard — wyk.: vacat.

180. D. m., 3 p. —  3650 m3 —  ul. Bałuckiego — wł.: 
K. Berger — p r . : bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 
37, tel. 9.84-70 —  k.: bud. K. Tomaszewski — wyk.: Sp. 
płgsp. (m. mur. J, Szewczyk).

181. D. m., 2 p. — 2500 m3 — ul. Konduktorska 10 — 
w ł.: A. Domańska —  p r.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, 
Puławska 37, tel. 9.84-70 —  k.: bud. K. Tomaszewski — 
wyk.: Sp. płgsp. (m. mur. J .  F rydrysiak, W-wa, Komor
ska 41).



182. D. m., part. — 400 m' —  ul. Jubilerska dz. 35
— wł.: F . Kiszka — p r . : inż.-arch. L. Kario, W-wa, Złota 
59a, tel. 5.02-20 — k .: inż. L. Kario — w yk.: Sp. gosp.

183. D. m., part. — 1300 m3 — ul. Podleśna 12 — 
wł.: K. Gromny — pr.: bud. H. Bubiec, W-wa, Marymonc- 
ka 3b. — k.: bud. H. Bubiec — wyk.: vacat.

184. D. m. 4 p. — 14000 m3 — ul. Jaworzyńska — 
wł.: P. Drzewiecki i L. Wellisz — p r.: inż.-arch. B. Żur- 
kowski, W-wa Hoża 39, tel. 9.47-20 — k.: inż. B. Żurkowski
— wyk.: Przed. bud. A. G utt, W-wa. Szustra 36, tel. 
8.71-88.

185. D. m., 1 p. (blizn.) — 1200 m3 — ul. Swarzewska 
dz. 123 — w ł.: Z. Rucińska — p r . : inż.-arch. J. Sobiepan, 
Warszawa, Swarzewska 10 —■ k .: inż. J. Sobiepan — wyk.: 
Sp. połgp. (m. mur. W. Kowalski, W-wa, Szczawnicka 4).

186. D. fabr. — 1100 m3 — W łościańska 52 — wł.: 
Zarz. Miejski —  pr.: bud. H. Bubiec, W-wa, Marymoncka 
36 — k.: bud. H. Bubiec — wyk.: Sp. gosp.

187. D. m , 1 p. — ul. Padewska dz. 15 i 16 —  w ł.: 
Nirenstein i Koper p r.: inż-bud. L. Gotfryd. Wwa, Widok
3, tel. 6.27-73.

188. D. m., 3 p. — 4500 m" — ul. Kazimierzowska 70
— wł.: A. hr. Dzieduszycki i J . Zdziechowski — p r . : bud. 
J. Czerwiński, Wwa, Wspólna 5, tel. 9 70-22 —  k .: bud. 
J. Czerwiński — wyk.: Przed. rob. bud. T. Łagiewski i M. 
Erlich, Wwa, Książęca 13, tel. 9,19-50.

189. D. m., 1 p. — ul. Prochowa 13 — wi.: J . Kloch
— p r.: bud. H. Schmidt, Wwa, Nowolipki 33, tel. 11,65-30.

190. D. m., 2 p. — ul. Zwycięzców — w ł.: I. Szemk
— p r .: bud. K. Dobrzański, Wołomin, Szopena 2.

191. D. m , 1 p. — ul. Fundam entow a 5a — wł.: A. 
Romanowska — p r . : inż. A. Chodakowski.

192. D. m, l p .  — ul. K rypska dz. 114 — w S. P ią
tek — p r . : inż. A. Chodakowski.

193. Willa, 1 p. 1750 m3 —• ul. Styki — wł.: małż. 
Klein — pr..: inż. arch. M. Goldberg, Wwa, Nowogrodzka
18, tel. 9.98-07 — k .: inż. M. Goldberg — w>k : Przed, 
rob. inż.-budo. M. Jagodziński i S. Dawidom icz, Wwa, 
Chmielna 56, tel. 2.76-44.

194. Nad., 4 pięter — 2500' m1 ul. Em. P la te r 23 — 
wł.: B. A jdenberg — p r . : inż.-arch. S. Pianko, Wwa E le
ktoralna 26, tel 5.35-47 — k .: inż. S. Pianko — wyk.: 
Przedsięb. bud. B. Ajdenberg, Wwa, Chmielna 104, tel. 
5.27-89.

195. Przeb. — ul. Kopernika 16 —  w ł.: A. E inhom
— p r.: inż.-cyw. W. Zelligson, W arszawa, Złota 23, tel. 
C.65-02.

196. D. m., 3 n. —< 4666 m3 — ul. Jaworzyńska 2 — 
wł.: Zaborowska, Zagórska i Michalska — p r . : inż.-arch. 
S Sosnowski, Wwa Trębacka 9, tel. 6 09-07 — k.: inż.

S. Sosnowski — wyk.: Przedsięb. bud. Wł.: Sochocki, W-wa, 
Bema 49, tetl. 2.15-36.

197. D. m , 2 p. -— ul. Lelechowska 12 — w ł.: A. 
Grzywacz — p r . : inż. A. Chodakowski.

198. D. m., 1 p. (bliźn.) —• ul. Kutnowska — wł : W. 
i J. Ziemba — p r .: bud. K. Lam parski, Wwa, Senatorska
19, tel. 2.21-46.

199. D. m., part. — ul. Szaserów 74 — wł.: małż. 
Śliwińscy — p r . : inż. K. Drabowski.

200. D. m., part. — ul. Nobla — w ł.: małż. Borowiak
— p r . : typ. B. G. K.

201. D. m., 1 p. (bliźn.) — ul. Żymirskiego dz. 204 
i 205 — wł.: B. i M. Frąckiewicz — pr.: bud. K. Lam- 
parski. Wwa, Senatorska 19, tel. 2.21-46.

202. D. m., 3 p. -— 7800 m“ — ul. Terespolska 5 — 
wi : C. S trosberg — p r . : inż.-arch. J . K ranc, Wwa, Ś-to 
Je rska l l a ,  tel. 11.75-04 — k .: inż. J . K ranc — wyk.: 
sp. gosp.

203. D. m., 4 p. — ul. Grochowska dz. 1 — w ł.: S. 
Stencel — p r . : bud. J. Juszczyk, Wwa, W ojnicka 2, tel. 
10.20-98.

204. D. m , 1 p, — ul. Motorowa — w ł.: małż. Marli- 
kowscy — p r . : bud. A. Paruszewski, Wwa, Poznańsk;:
17,

205. D. m., part. — 600 m3 — ul. Poborzańska 9 — 
wł.: W. Sulich — p r . : bud. H. Karaśkiewicz, Wwa, W il
cza 18, tel. 9.18-78 — k.: bud. H. Karaśkiewicz — -vyk.: 
vacat.

206. D. m., 2 p. — ul Tykocińska — wł.: M. Tuszyń
ski — pr.: bud. A. Paruszewski, Wwa, Poznańska 17.

207. D. m., part. — ul Sądowelska 15 — wł.: małż. 
Zaborscy — p r . : arch. J . Czyż.

208. D. m., 1 p. —. ul. Łomiańska 6 — wł.: J. Kirago
— p r . : inż. — komunik. T. Wasilewski, Wwa, Mickiewi
cza 30, tel. 11.49-98.

209. D. m., 1 p. — ul. Bolecha dz. 32 — wł.: małż. 
Łuczak — p r . : arch. R. Bogowolski.

210. D. m., 1 p. — 800 n r — ul. Osowska dz. 27 — 
wł.: małż Ciszewscy — p r .: inż.-arch. L. Tokar, Wwa, 
Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 i inż.-arch. H. Halber, W-wa, 
Wilcza 44, tel. 9.97-44 — k.: inż. L. Tokar —  wyk.: sp 
gosp.

211. D. m., (2 bloki po 4 p.) — 8000 m3 — Al. Jero
zolimska 77 —  wł.: Tow. Akc. St. Majewski i S-ka — pr.: 
inż.-arch, A. Dygat, Wwa, Łęczycka 2, ttel. 8.06-70 — k.: 
inż. A. D ygat — wyk.: sp. pólgosp. (m. m ur St. Tom a
szewski. Wwa, Puławska 29, tel. 8.97-26 i m. mur. (żel
bet.) M. Żbikowski, Wwa, Olszewska 9).

212. D. m., 1 p. — ul. Lekarska 5 •— w).: K. Kozłow
ski — p r . : bud. A. Paruszewski, Wwa, Poznańska 17.

Z REJESTRU FIRM

B. 10.133. „Towarzystwo Eksploatacji Kamieniołomów 
Klesowskich „Zawerecie“, spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością" w W arszawie, Al. Róż 9. Eksploatacja kam ie
niołomów krajowych, w szczególności zaś kamieniołomów 
klesowskich. Kapitał zakladowv 50.000 złotych. Zarząd: 
Benjamin Dynenzon.

6.111.-36.
B. 10.131. „Gdyńskie Biuro budowlano-inżynieryjne,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie, 
Żórawia 11. Prowadzenie robót budowlanych oraz handel 
materjałami budowlanemi. K apitał zakładowy 40.000 zło
tych. 30.000 złotych wpłacono w gotowiźnie, na pozostałe
10.000 złotych wniesiono wkład niepieniężny. Zarząd: 
Wacław Polkowski, Władysław Kryński, Władysław Mali
nowski.

6.111.-36.
A. XLIV 91. „Inżynier W. Hanna“ w W arszawie. No

wy - Świat 64 m. 19. Przedsiębiorstwo robót inżynieryj
no-budowlanych. Benjamin Wolf Hanna.

13.1.-36.
A. XL. 181. „Przedsiębiorstwo Budowlane Michał Du

da i Syn“. F irm a obecnie brzmi: „Przedsiębiorstwo Budo

wlane Michał Duda i Syn, właściciel Henryk Duda“. Mi 
chał Duda ze spółki ustąpił. Przedsiębiorstwo przeszło na 
własność Jan a  Henryka Dudy, który prowadzi je nadal je 
dnoosobowo.

14.I.-36.
A. XXXII 397. „Zakłady Przemysłowe „Wuko“ Wolf 

Kohan“. Lokal firm y mieści się obecnie przy ul. Szkolnej
2. Racheli Kohan i Eugenji Wandzie Lewin udzielono pro
kury.

4.111.-36.
A. XIV 597. „W arszawska Fabryka Tektur Dachowych 

„Smołowiec“, Wolf Kohan“. Lokal firm y mieści się obec
nie przy ul. Szkolnej 2.

4.111.-36.
B. 8520. „Przedsiębiorstwo Budowlane Arch. Bud. A. 

Droszcz, J . Wójcicki, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Lokal firm y przy ul. Chłodnej 49. Zarząd: Józef 
Wójcicki, Witold Kwiatkowski. Spółkę reprezentuje dwóch 
członków zarzadu łącznie.

24.II.-36.
A. XXII 490. „Biuro Przemysłowo - Budowlane S. Pro

naszko i R. Sobieszek“. Lokal firm y mieści się przy ul. 
Ząbkowskiej 33. O twarto likwidację spółki. Likwidatorami



są: Stanisław Pronaszko i Roman Sobieszek, z których 
każdy samodzielnie reprezentuje spółkę,

B. 10119. „Lut, spółka z ograniczoną odpowiedzialne- 
ścią“ w Warszawie, Senatorska 24. Nabywanie terenów 
budowlanych i wznoszenie budowli. Kapitał zakładowy
10.000 złotych. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. 
Zarząd: Ruchla Pinkusiewicz.

22.11.-36.
A. XXVI 21. „Inżynier Józef Szmigielski i Spółka“. 

Lokal firm y mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 16. Przed
miot przedsiębiorstwa stanowi prowadzenie robót budowla
nych i izolacyjnych, oraz sprzedaż materjałów  budowla
nych, technicznych i izolaeyjno-uszczelniajacych.

3.111.-36.
B. 8688. „Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągo

wych i Kanalizacyjnych Inżynier G. Pomorski i S-ka, spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością". Wykonywanie insta
lacji i konserwacji urządzeń wodociągowych i kanaliza
cyjnych, oraz prowadzenie robót ślusarsko - mechanicz
nych.

4.111.-36.
B. 6205. „Trynit“ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- 

Budowlanych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Nowolipki 33 m. 15 — mieszkanie Henryka Schmidta. 
Otwarto likwidacje spółki.

27.11.-36.
B. 4232. „Cermat, spółka z organiczoną odpowiedzial

nością". Lokal firm y przy ul. Skorupki 7. Zarząd: Stani- 
staw Bernard Helman, Ber vel Bernard Szulkin.

2.111.-36.
B. 10.139. „Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów 

i Kanalizacji inż. hydr. Milewski i Chrzanowski, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością" w W arszawie, Puław
ska 41. Wykonywanie robót wodnvch, ziemnych oraz wszel
kich robót, wchodzących w zakres budowy i kanalizacji. 
Kapitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: Jerzy  Teofil 
Milewski, Aleksander Chrzanowski.

7.111.-36.
RÓŻNE.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział B. pod Nr. 
355 przy firm ie „Przedsiębiorstwo Robót Technicznych in
żynier Gadziński, Szebeko i S-ka, Spółka z ograniczoną 
poręką w Bydgoszczy, wpisano dnia 18 grudnia 1935 r., że 
uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia spólników z dnia
4 grudnia 1935 r. zmieniono s ta tu t w ten sposób, że obec
nie nazwa firm y brzmieć będzie: Przedsiębiorstwo Robót 
Technicznych inżynier A. Gadziński i S-ka, Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy. Członkiem za
rządu jest inżynier A. Gadziński.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B. pod Nr. 
256 przy firm ie: Mechaniczna Cegielnia B. Nowacki i Sp. 
Spółka z ograniczoną poręką, 29 lutego 1936 dopisano, iż 
nazwa firm y brzmi: B. Nowacki i S-ka, Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdy
nia, ,ul. Śląska Nr. 76.

4516. „Zarząd Miejski we Włocławku — Miejska Ce
gielnia Mechaniczna", Siedziba przedsiębiorstwa znajduje 
się we Włocławku, ul. Al. Szopena 6. Przedmiotem przed
siębiorstwa jest wyrób cegły ręcznej i maszynowej, sącz
ków, dachówki i in. podobnych wyrobów ceramicznych. 
Właścicielem przedsiębiorstwa jest Gmina m iasta Wło
cławka. Dzierżawcą przedsiębiorstwa je st Jan  Różański

Na mocy umowy prwatnej z dnia 5 września 1934 r. 
przedsiębiorstwo zostało oddane w dzierżawę Janowi Ró
żańskiemu, który dzierżawione przedsiębiorstwo będzie 
prowadził pod firm ą: „Zarząd Miejski we Włocławku — 
Miejska Cegielnia Mechaniczna — Dzierżawca Jan  Ró
żański".

Nr. R. H. B. — 350, a kol. 2 dnia 23 stycznia 1935 r. 
do rejestru  firm y „Biuro Budowlane Inżynier Stanisław 
Cedroński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w To
maszowie Mazowieckim" wpisano: K apitał zakładowy zos
tał podwyższony do 10.000 złotych.

Dnia 30 grudnia 1935 roku do rejestru  handlowego 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr. B. V. 332 wpisano:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inż. Rafał 
Plesner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzi
ba spółki mieści się w (Kielcach, ul. Sienkiewicza Nr. 69. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie wykony
wanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych i drogowych, 
inżynieryjnych i innych na terenie Rzeczypospolitej Pol
skiej.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000 złotych.
Spółka niniejsza zaw arta została na mocy aktu no- 

tarjalnego, sporządzonego przed notarjuszem  L. Jaxa-M a- 
leszewskim w Kielcach dnia 17 grudnia 1935 roku za Nr. 
Rep. 1046 — na czas nieograniczony.

Sąd Okręgowy w Cieszynie jako rejestrow y zarządza 
w rejestrze handlowym dział B. II. — 81 następujący wpis:

F irm a: „Przebuika" spółka z organiczoną odpowiedzial
nością.

Siedziba: Ustroń.
Przedmiot przedsiębiorstwa: wszelkie prace wchodzą

ce w zakres budownictwa oraz eksploatacja kamienioło
mów.

K apitał zakładowy wynosi 20.000 zł.
Zarządcą jest inż. Brunon Olowson..
Sposób reprezentowania Spółki: zarządca samodziel

nie.
Dat wpisu: 9. 10. 1935.

Sygn. II. R. 315/35. Sąd Okręgowy w»e Lwowie, jako 
Sąd rejestrowy, zarządził w rejestrze handlowym pod Sygn. 
II. R. H. A. IX. 2771 wpis następujący:

Imię i nazwisko kupca: Lorenc Scherlag.
Brzmienie firm y: Inż. Lorenc Scherlag. Przedsiębior

stwo Budowy i Urządzeń Przemysłowych.
Siedziba przedsiębiorstwa: Lwów, Leona Sapiehy 45.
Przedmiot przedsiębiorstwa: budowa kominów fab

rycznych, wież wodnych, pieców przemysłowych, obmuro
wanie kotłów parowych i izolacje przewodów7 ciepła i zim- 
na.

Prokury łącznej udzielono inż. Leonowi Freilichowi.
Wpisano do rejestru  dnia 17 grudnia 1935,

II. R. H. B. VIII. 1173.
Dnia 29 listopada 1935 wpisano w rejestrze handlowym, 

Dział B. Nr. 311 firm y Tri, Towarzystwo Robót Inżynier
skich, Spółka Akcyjna, Poznań, że w miejsce zmarłego 
Stanisława Kamińskiego członkiem zarządu ustanowiono 
Zygm unta Słomińskiego.

Poznań, dnia 6 stycznia 1936 r.
29 listopada 1935 r.

B. 503. ,,Carbover“ — spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w Strzemieszycach. Przedmiotem przedsiębior
stwa jest również fabrykacja wyrobów cementowych i pro
wadzenie! robót brukarskich, Longin Gumowski przestał 
być zarządcą. Zarząd stanowią: A licja Drecka i Helena 
Drecka..
II. R. H. B. III. 14.

Sąd Okręgowy w Krakowie na posiedzeniu niejaw- 
nem w dniu dzisiejszym, po rozważeniu wniosku firmy 
„Budowa nowoczesnych dróg“, spółka akc. w Krakowie, 
dnia 26 listopada 1935.

postanow ił:
do ts. rejestru  handlowego, dział B. przy firm ie „Ba- 

dowa nowoczesnych dróg", sp. akcyjna w Krakowie wpi
sać:

Nr. kolejny wpisu: 3.
W pisuje się następujące zmiany do § 1 sta tu tu  naz

wy zmiany spółki, k tó ra  m a odtąd opiewać „Budowa nowo
czesnych dróg, Spółka Akcyjna".

do § 3 s ta tu tu  zmiany siedziby spółki, zaczem parag 
ra f ten ma opiewać: Siedzibą spółki jest miasto W arsza
w a; dnia 17 stycznia 1936.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B. pod Nr. 
II. R. H. B. II. 190 wpisano firm ę dnia 25 lutego 1936.

Biuro Robót Inżynierskich Inż. Jan Goetzen Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu

Przedmiotem spółki je s t prowadzenie przedsiębior
stw a budowy w zakresie wszelkich robót budowlanych i 
to zarówno we własnym zarządzie jak i cudzym.

Kapitał zakładowy wynosi 10.500. — zł.
Członkami zarządu są: Inż. Jan  Goetzen i Fryderyk 

Freund.
Spółkę z ograniczoną opdowiedzialnością zawarto umo

wą z dnia 1 lutego 1936.
Czas trw ania spółki nieograniczony.
Dnia 20 m aja 1935 roku do Rejestru Handlowego Są

du Okręgowego w Kielcach działu B. pod Nr. 195 wpisano: 
„Mocą aktu, sporządzonego 30 m arca 1935 roku przez no 
ta rjusza  Ja x a  Maleszewskiego w Kielcach firm a „Przemyśl 
Marmurowy i Granitowy „M arm ur" w Kielcach, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością", wydzierżawiła nierucho
mość w Kielcach, oznaczoną Nr. hipotecznym 313, w szcze



gólności maszyny i urządzenia, firm ie „Inżynier Jan  We
ber, Budowlana Spółka Akcyjna w W arszawie", ul. Glo
gera Nr. 1 na czas od 1 kwietnia 1935 roku do 1 kwietnia 
1937 roku. Mocą aktu sporządzonego 13 kw ietnia 1935 ro
ku przez N otarjusza Jaxa Maleszewskiego w Kielcach od
powiedzialność firm y „Inżynier Jan  Weber, Budowlana 
Spółko Akcyjna w W arszawie11 za zobowiązania firm y 
„Przemysł Marmurowy i Granitowy „M arm ur11 w Kiel
cach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością11 została 
uchylona.

W tutejszym  rejestrze handlowym wpisano dnia 9 
stycznia 1936, że umową z dnia 5 grudnia 1935 r. została 
zawiązana nowa firm a pod nazwą: Wielkopolska Ceramika 
Budowlana, Fabryka Kafli i Polewy, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Inowrocławiu, k tórą za
pisano w rejestrze handlowym pod Nr. RHB. 404. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest fabrykacja kafli i polewy. 
Kapitał zakładowy wynosi 18.000 zł. Gerard Schnotale 
wniósł na pokrycie swych udziałów aporty na łączną kwo
tę 6.000 zł. Członkami zarządu są: Doktór Józef Adam
czewski, Władysław Rudnicki, Gerard Schnotale i Zyg
munt Schnotale.

Do rejestru  handlowego Sądu Okręgowego w Nowo
gródku wpisano 12 lutego 1936 r. A. 7734 przy firm ie: 
„Przedsiębiorstwo robót drogowych Sz. Oszerowski — 
Spółka firm owa w Baranowiczach". Wykreślono firm ę z 
rejestru wobec likwidacji.

II. R. H. A. I. 115. Sąd Okręgowy we Lwowie Wydziai
II handlowy jako Sąd Rejestrowy w sprawie firm y Juljusz 
Weiss we. Lwowie, dnia 2 lipca 1935 r. zarządził do rejestru  
handlowego wpis następującej treści:

Odtąd brzmienie firm y:
„Juljusz Weiss, Koleje polne, leśne i fabryczne we 

Lwowie“.
Wpisano dnia 20 lutego 1936.

Wpisano dziś do rejestru  handlowego, działu A. Nr. 2 
Grudziądz firm y M. Schulz właść. R. Schulz. Siedziba: 
Grudziądz, Chełmińska 16. Przedmiot: Fabrykacja dre
nów, cegieł, pustaków, stropówek; tarcie i sprzedaż wszel
kich moterjałów drzewnych.

Grudziądz, 1. II. 1936.
RHA. 430. Sąd Okręgowy w Tarnopolu dozwala i za

rządza wpis firm y jednoosobowej: architekt Alfred Stel- 
machowicz, siedziba: Tarnopol; przedmiot przedsiębior
stwa: Przedsiębiorstwo budowlane; posiadacz firm y: a r 
chitekt Alfred Stelmachowicz w Tarnopolu, ul. Mickiewicza 
L. 7.

Wpisano dd rejestru  14 października 1935.
Dnia 6 października 1935.
II RHB. II 60. Dnia 4 lutego 1936 wpisano do działu

B. re jestru  handlowego Sądu Okrgowego w Tarnowie pod 
Nr. 60 firm y:

Nr. kolejny wpisu 1.
Brzmienie firm y: Fabryka papy dachowej i wyrobów

asfaltowych Papapol, Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Tarnowie.

Siedziba przedsiębiorstwa: Tarnów.
Przedmiot przedsiębiorstwa: W ytwórnia papy dacho

wej i produktów pokrewnych oraz zbycie wyrobów tej 
branży.

Kapitał zakładowy 10.000 złotych.
Imiona i nazwiska członków zarządu: Elchune Fessel, 

Olejarska, Feiwel Schwimmer w Tarnowie, Kraszewskie
go, Anna Kormehlowa w Tarnowie, Olejarska.

Czas trw ania spółki nieograniczony.
Data sporządzenia umowy 30 grudnia 1935.
Rodzaj osoby praw nej: Sp. z ogr. odp.
142. Firma: „Inżynierowie St. Nowosielski i Fr. Pa- 

cześniak — przedsiębiorstwo budowy w Brześciu n/B ., S-ka 
z ogr. odp.11 przeszła w stan  likwidacji; likwidatorami jej 
są: Stanisław Nowosielski i Franciszek Pacześniak".

SPIS ŹRÓDEŁ PRODUKCJI I DOSTAWY
W roku 193U zainicjowaliśmy wydawnictwo informacyjne w formie 

stale uzupełnianej i aktualizowanej kartoteki zawierającej usystematyzo
wany wed-ug klasyfikacji d z i e s i ę t n e j  spis źródeł produkcji i dostawy dla 
budownictwa.

Dotychczas wydaliśmy już trzy kolejne serje kart tej kartoteki. Obec
nie mamy zamiar wydać• czwartą serję tych ka:i. W związku z tem druku
jemy poniżej przygotowaną ich treść, wzytoając równocześnie wszystkich, 
którzy pragnęliby zamieścić w tej serii bądź zmiany i uzupełnienia do po
przednich kart bądź też nowe dane, by zakomunikowali o te r n  do admini
stracji pisma do dnia 10 maja r. b.

1. CERAM IK A B U D O W L A N A .

GRUPA 111. CEGŁA, PUSTAKI I DRENY.
TADEUSZ GUZOWSKI Warszawa, ul. Traugutta 3, tel. 

530-95.
Cegła pełna, dziurawka, trocinowa, stropówka, 

Ackermana i in.
SOLOMIT, najtańszy m aterja ł budowlany ze sło

my prasowanej — konstrukcyjny, a  zarazem 
izolacyjny — na ściany zewnętrzne i wewnętrz
ne, stropy, sufity  i t. p.

CZĘSTOCHOWSKIE 
ZAKŁADY CERA

MICZNE S. B. BEL- 
MAN i S-KA

Częstochowa, ul. Jacka 14, tel.
13-28 i 17-28,

Reprezentacja: firma „Cer- 
mat“, Sp. z o. o., Warsza
wa, ul. ks. Skorupki 7, tel.
9-75-57.

Składy: Towarowa 13, tel.
2-75-59.

Cegła budowlana, maszynowa, ręczna i licowa, 
kanalizacyjna, studniowa, kominowa, kształto
wa i t. d.

Cegły pustakowe jedno, dwu, trzy, cztero, pięcio 
i sześcio cegłowe. Stropowe Akermana, Biplex 
i t. d.

Przewody wentylacyjne i kominowe. Sączki (dre
ny) od 1,5 do 9 cali średnicy, dachówki.



TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - PRZE
MYSŁOWO . BUDO

WLANE „ZIELONKA1' 
SPÓŁKA Z OGRANI
CZONA ODPOWIE

DZIALNOŚCIĄ

Warszawa,
257-28.

Smolna 16 m. 9 tel. Cegła ręczna, maszynowa, dziurawka.

TOWARZYSTWO 
AKCYJNE KAWEN- 

CZYŃSKICH ZAKŁA
DÓW CEGIELNIA- 

NYCH KAZIMIERZA 
GRANZOWA

Adres Zakładów: Kawenczyn, 
poczta Rembertów, gmina 
Wawer, powiat Warszawski, 
telefon Podmiejska 1 — Ka
wenczyn ’36.

Siedziba Zarządu: Warszawa, 
Czerniakowska 171/173. Te
lefon Nr. 9.31-36.

Cegła budowlana, ręczna, maszynowa, dziuraw
ka, pustaki, dreny i t. d. Cegły i kształtki sza
motowe (ogniotrwałe) do wszelkiego rodzaju 
palenisk, pieców etc. Klinkier budowlany i 
kwasoodporny, różnych wymiarów, płyty po
sadzkowe do bram  i do laboratorjum. Rury i 
kształtki kamionkowe dla celów kanalizacyj
nych.

CEGIELNIA „ROŚCI- 
SZEWO“ W PUSTEL
NIKU DZIERŻAWCA 

F-MA „ELBE“
SP. Z O. O.

W WARSZAWIE

Zarząd i Biuro Sprzedaży, W'ar- 
szawa, Królewska 49, m. 1, 
tel. 2.66-13.

Cegła zwyczajna, maszynowa i ręczna, dziurawki, 
trocinowa.

GRUPA 13. KLINKIER.

TOWARZYSTWO 
AKCYJNE KAWEN- 

CZYŃSKICH ZAKŁA
DÓW CEG1ELNIA- 

NYCH KAZIMIERZA 
GRANZOWA

Adres Zakładów: Kawenczyn, 
poczta Rembertów, gmina 
Wawer, powiat Warszawski 
Czerniakowska 171/173, tele- 
wenczyn 36.

Siedziba Zarządu: Warszawa, 
Czerniakowska 171/173 tele
fon Nr. 9.31-36.

Rury i kształtki kamionkowe dla celów kanaliza
cyjnych. Sprzedaż za pośrednictwem „Centrali 
Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych" w War
szawie, przy ul. Kredytowej 9.

Cegły i kształtki szamotowe (ogniotrwałe) do 
wszelkiego rodzaju palenisk, pieców i t. p.

Klinkier budowlany i kwasoodporny. Cegły róż
nych wymiarów, płyty posadzkowe do bram 
i do laboratorjum.

Wyroby ceglarskie: Cegła budowlana, ręczna, ma
szynowa. dziurawki, pustaki, dreny i t. p.

CZĘSTOCHOWSKIE 
ZAKŁADY CERAMICZ

NE, S. B. HELMAN 
I S-KA

Częstochowa, ul. Jacka 14, tel.
13-28 i 17-28.

Reprezentacja: firm a „Cer- 
m at“, sp. z o. o. Warszawa, 
ul. Ks. Skorupki 7 m. 12, tel. 
9-75-57.

Składy: Towarowa 13, tel. 
2-75-59.

Klinkier fasadowy i posadzkowy specjalny, róż
nych wymiarów w jasnych i ciemnych kolorach. 

Podokienniki klinkierowe i glazurowane.
Licówki glazurowane do fasad, mrozoodporne, bia

łe i kolorowe.
Posadzka kamionkowa (terrako ta).

GRUPA 15. WYROBY OGNIOTRWAŁE I KAMIONKOWE.

CZĘSTOCHOWSKIE 
ZAKŁADY CERA. 

MICZNE S. B. H EL
MAN i S-KA

Częstochowa, ul. Jacka 14, tel.
13-28, 17-28.

R eprezentacja: firm a „Cer- 
m at“, Sp. z o. o., W arszawa, 
ul. ks. Skorupki 7, tel. 
9-75-57.

Składy: Towarowa 13, teł. 
2-75-59.

Cegła szamotowa i ogniotrwała, zasadowa, kwa
śna i obojętna, glinka i zaprawa ogniotrwała 
oraz cegły, kształtki i naczynia kwasoodporne 
dla fabryk chemicznych.

Rury i wszelkie kształtki kamionkowe dla kana
lizacji.

Posadzka kamionkowa (terrakota).

TOWARZYSTWO 
AKCYJNE KAWEN- 

CZYŃSKICH ZAKŁA
DÓW CEGIELNIA- 

NYCH KAZIMIERZA 
GRANZOWA

Adres Zakładów: Kawenczyn, 
poczta Rembertów, gmina 
Wawer, powiat Warszawski 
telefon Podmiejska 1 — K a
wenczyn 36.

Siedziba Zarządu: Warszawa, 
Czerniakowska 171/173, Te
lefon Nr. 9.31-36.

Rury i kształtki kai.iionkowe dla celów kanaliza
cyjnych. Sprzedaż za pośrednictwem „Centrali 
Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych" w W ar
szawie, przy ul. Kredytowej 9.

Cegły i kształtki szamotowe (ogniotrwałe) do 
wszelkiego rodzaju palenisk, pieców i t. p.

Klinkier budowlany i kwasoodporny. Cegły róż
nych wymiarów, pły ty  posadzkowe do bram 
i do laboratorjum.

Wyroby ceglarskie: Cegła budowlana, ręczna, ma
szynowa, dziurawki, pustaki, dreny i t. p.

GRUPA 16. KAFLE CERAMICZNE i PIECE.

CZĘSTOCHOWSKIE 
ZAKŁADY CERA. 

MICZNE S. B. HEL
MAN i S-KA

Częstochowa, ul. Jacka 14 tel.
13-28, 17-28.

Reprezentacja: firm a „Cer- 
m at“, W arszawa, ul. ks. Sko
rupki 7, tel. 9-75-57.

Składy: Towarowa 13, teł. 
2-75-59.

Kafle majolikowe szamotowe w różnych kolorach, 
kompletne piece oraz cegła i ru ry  ogniotrwałe. 

Licówki glazurowane białe i kolorowe do obmu
rowania piecy piekarskich i kotłów.



2. KAMIENIE I MATERJAŁY WIĄŻĄCE.

GRUPA 211. KRUSZYWO (ŻWIR, PIASEK, KAMIEŃ POLNY, TŁUCZEŃ I KAMIEŃ ŁAMANY).

STANISŁAW
HORWAT

BOLESŁAW
MATRASZEK

JAN CZEKALIŃSKI 
MECHANICZNA 
EKSPLOATACJA 

PIASKU i DOSTA
WA ŻWIRU.

W arszawa, Wybrzeże Kościusz
kowskie 41, tel. 2.95-70.

Warszawa,
9.32-47.

Solec 53, tel.

W arszawa: Draga, Wybrzeże 
Wisły, tel. 2.34-31.

Biuro: Al. Jerozolimska 117, 
tel. 6.03-65.

Wydobywanie żwiru i piasku.

Dostawa żwiru i piasku. 
Roboty ziemne.

Żwir i piasek.
Piasek wydobywany z Wisły. 
Żwir z Wisły, Narwi i Bugu. 
Żwir z pokładów polnych.

GRUPA 22. KAMIENIE BUDOWLANE I DROGOWE.

INŻ. JA N  W EBER 
BUDOWLANA 

SP. AKC.

M. ŁEMPICKI, 
SPÓŁKA AKCYJNA, 

PRZEDSIĘBIOR
STWO GÓRNICZE, 

WIERTNICZE i HY
DROTECHNICZNE

WAPNO I KAMIENIO
ŁOMY, SP. AKC.

W arszawa, W awelska 78, tel. 
9.12-37, fabryka obróbki m ar
murów w W arszawie, Ko
pińska 25, tel. 9.93-59, f a 
bryka obróbki marmurów, 
granitów, bazaltów i pia
skowców w Kielcach, ul. 3-go 
M aja 25, tel. 1001.

W arszawa, Al. Jerozolimskie 
15, tel. 9.89-90 i 8.20-11.

Sosnowiec, ul. Małachowskiego 
26, tel. 109.

Katowice, ul. Młyńska 37, lei. 
3.31-42.

Wilno, ul. Zygmuntowska 6 
tel. 20-38.

Kielce, skrz. poczt. 160.
Biuro sprzedaży: W arszawa, 

ul. Mokotowska 51/53.
Telefon fabryki: Kielce 1074.
Telefon Biura Sprzedaży, W ar

szawa 901-98.

GRUPA 23. MARMURY I ALABASTRY.

Dostawa marmurów kieleckich i zagranicznych, 
piaskowców, granitów  i bazaltów, wykonanie 
wszelkch robót kamieniarskich z tych m ater
jałów, wykładanie elewacji, wnętrz i t. p.

Obróbka szkła systemem trawienia, oraz mecha
niczna obróbka szkła.

Roboty wchodzące w zakres: górnictwa, w iert
nictwa, hydrotechniki (wodociągi, kanalizacje), 
instalacje centr. ogrzewania i gazowe.

Fundamentowe pale, cementacje i t. p.
Łomy granitu  w Tomaszgrodzie. M aterjały dro

gowe i pomnikowe.

Wapno palone o zawartości tlenku wapnia CaO 
99,11% wypalane z czystego wapienia-marmuru 
kieleckiego w piecach gazowych, do celów bu
dowlanych. rolniczych, chemicznych, rybackich 
— w bryłach i  mielone.

Wapień surowy dla cukrownictwa, fabryk cellu- 
lozy. Tłuczeń dla kolei żelaznych i dróg bitych.

Piaskowiec do fasad i innych celów.

INŻ. JA N  WEBER, 
BUDOWLANA 

SP. AKC.

W arszawa, Wawelska 78, tel. 
9.12-37, fabryka obróbki 
marmurów w Warszawie, 
Kopińska 25, tel. 9-93-59, fa 
bryka obróbki marmurów, 
granitów, bazaltów i p ia
skowców w Kielcach, ul. 3 
Maja 25, tel. 1001.

Dostawa marmurów kieleckich i zagranicznych,
piaskowców, granitów  i bazaltów, wykonanie 
wszelkich robót kamieniarskich z tych m aterja
łów, wykładanie elewacji, wnętrz i t. p. 

Obróbka szklą systemem traw ienia oraz mecha
niczna obróbka szklą.

GRUPA 24. CEMENT I DACHÓWKA AZB.-CEM.

TOWARZYSTWO 
„PROCEMENT“, 

SPÓŁKA 
Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIAL

NOŚCIĄ

W arszawa, W arecka 11, tel. 
686-39.

Wyłączna sprzedaż cementu Sp. Akc. Przemy
słu Cementowego „W IEK“, Zawiercie.

GRUPA 25. WAPNO I GIPS.

ZJEDNOCZONE ZA
KŁADY W APIENNE 
i KAMIENIOŁOMY 

„TOKARNIA - ZAM- 
CZYSKO“.

WAPNO I KAMIENIO
ŁOMY SP. AKC.

Zarząd w Chęcinach pod Kiel
cami, tel. 6 

Sprzedaż, W arszawa:
Józef Rotstein, ul. Kazimie

rzowska 31/1, tel. 8.66-64.

Kielce, skrz. poczt. 160.
Biuro sprzedaży: W arszawa, 

uL Mokotowska 51/53. 
Telefon fabryki: Kielce 1074. 
Telefon Biura Spredaży: W ar

szawa 901-98.

Wapno budowlane i do przetworów' chemicznych 
o zawrartości CaO 98.8%.

Miał wapienny dla celów rolniczych.
Kamień dla cukrowni.
Szaber dla odlewani i do betonu.

Wapno palone o zawartości tlenku wapnia CaO 
99,11%, wypalane iz czystego wapienia-mar
m uru kieleckiego w piecach gazowych, do ce
lów budowlanych, rolniczych, chemicznych, ry 
backich — w bryłach i mielone. Wapień suro
wy dla cukrownictwa, fabryk cellulozy. Tłuczeń 
dla kolei żelaznych i dróg bitych. Piaskowiec do 
fasad i innych celów.



GRUPA 26. BETONOWE WYROBY, LASTRICO, WYPRAWY SZLACHETNE, KSYLOLIT.
WYTWÓRNIA BE. 

TONOWYCH NASAI) 
KOMINOWYCH 

,,BOLTO“, WŁ. ED
WARD CZAJEWICZ, 

BUDOWN.

HANDEL MATE- 
RJAŁAMI BUDOW

LANEMI ORAZ 
WYTWÓRNIA BE
TONÓW P. F. „BE- 

TON“.

INŻ. J. L. ROSTOW- 
SKI

JAN JA SICZEK 
WYTWÓRNIA WY

ROBÓW ZE SZTUCZ
NEGO KAMIENIA

BETONOWNIA „ZA- 
GÓRNA“, WYTWÓR
NIA WYROBÓW BE

TONOWYCH

W arszawa, Nowogrodzka 
m. 18, tel. 991-33.

34

Warszawa, Aleja Grójecka 31, 
tel. 8-87-11, oraz w godzi
nach pozaurzędowych 6.23-91.

Warszawa,
8.75-72.

Hoża 13, tel.

W arszawa, Al. Jerozolimskie
18, tel.: 207-91 biuro,

907-80 w arsztaty.

Warszawa, ul. Zagórna 4 róg 
Solca,

Biuro: W arszawa, Hortensja
4, teł. 237-74.

Nasady betonowe kominowe.

Sprzedaż cementu, wapna, gipsu, kafli i t. p. 
Dział betonów: płyty chodnikowe, kręgi studzien

ne, cegła cementowa, ru ry  przepustowe i t. p

Posadzki skalodrzewne „RexoIit“ (udoskonalony 
ksylolit).

Jastrychy cementowe i magnezytowe pod klepkę 
i linoleum.

Roboty „lastrico" (schody, posadzki, płytki, pa
rapety  i t. p.).

Stopnie, posadzki lastrikowe, okładziny ścienne, 
płyty parapetowe, posadzki ksylolitowe i t. p.

W yrabia: płyty, krawężniki, rury.

GRUPA 27. STROPY.

KAROL W. SZE
NAJCH, INŻ.-BUD.

Warszawa, ul. Glogera 6 m. 9, 
tel. 8.31-89.

3. DRZEWO I WYROBY DRZEWNE. 
GRUPA 31. TARCICA I DRZEWO OKRĄGŁE.

KRAJOWY PRZEMYSŁ 
LEŚNY

MIKASZEWICKIE 
ZAKŁADY WYROBÓW 
DRZEWNYCH „OLZA“ 

SP. AKC.

SKŁADY DRZEWA 
i DYKT. JÓZEF MA

CIEJEW SKI

INŻ. LEON GINZ- 
BERG

„PAGED“, POLSKA 
AGENCJA DRZEWNA, 

SPÓŁKA Z OGR. 
ODP., CENTRALA 

W GDYNI, ODDZIAŁ 
W WARSZAWIE

Warszawa, Sienna 67, 
tel.: 239-15,

590-61 mieszk. repr. 
817-59

Warszawa, ul. Jasna 11, tel. 
680-71.

W arszawa: Targowa 1 i Za
mojskiego 14/16, Tel.:
10 -01-01 i 10 -0 1-10 .

W arszawa, Składy: Tarchomiń
ska 6/ 8, tel. 10-01-98.

Biura: tel. 5-94-92.

W arszawa, Zielna 46, tel.
5-54-80 (C entrala),

Składy: Wolska 78/80, tel. 
619-86 i Wolska 90, tel. 
603-38.

a) Patentowane stropy „KAES“ — oryginalna 
polska wypróbowana konstrukcja; rozpiętość 
do 12 m, wysokość pg. P  N

B-195, 1!>6,
b) patentowane stropy ,,W UES“ — istotnie ulep

szony syst. Akermana.

W ytwórnia materjałów drzewnych (okna, drzwi, 
podłogi, listwy i t. p.). 

oraz składy drzewa stolarskiego i budowlanego.
Stolarszczyzna budowlana.
Masowa produkcja drzwi gładkich płytowych. 
Okna. Drzwi.

Dykty suchoklejone, łuszczone, szlifowane, olszo
we, brzozowe, dębowe, jesionowe, i sosnowe 4
— 40 mm.

Dykty olszowe suchoklejone drzwiowe,
Dykty sosnowe suchokleione drzwiowe,
Dykty olszowe suchoklejone 3 — 40 mm.,
Dykty xylotektowe 6 — 25 mm.

Składy drzewa budowlanego, stolarskiego.
Składy dykt klejonych.
Składy posadzki dębowej,
przedst. F abryk Posadzek Ordynacji Ołyckiej.

M aterjały drzewne tarte .

Przedstawicielstwo sprzedaży materjałów drzew
nych Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych 
w Warszawie.

GRUPA 32. DYKTY I FORNIERY.

ZAKŁADY SPRZE- W'arszawa, Grzybowska 38, tel. Sprzedaż dykt i fornierów krajowych i zagra-
DAŻY DYKT I FOR- 5.14-54. nicznych.

NIERÓW STANI
SŁAW KONOPACKI



MIKASZEWICKIE 
ZAKŁADY WYROBÓW 
DRZEWNYCH „OLZA“ 

SP. AKC.

GRUPA 33. POSADZKI.

ZRZESZENIE PO- 
SADZKARZY 
DRZEWNYCH 

„PRACA“, SPÓŁKA 
Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIAŁ. 

NOŚCIA

W arszawa, ul. Jasna 11, tel. 
680-71.

W arszawa, Królewska 49, Teł. 
502-35.

Dykty suchoklejone, łuszczone, szlifowane, olszo
we, brzozowe, dębowe, jesionowe, i sosnowe 4
— 40 mm,

Dykty olszowe suchoklejone drzwiowe,
Dykty sosnowe suchoklejone drzwiowe,
Dykty olszowe suchoklejone 3 — 40 mm.,
Dykty xylotektowe 6 >— 25 mm.

Reprezentacja Małopolskich Fabryk posadzek dęb. 
i przedsięb. układania posadzek dęb. klepko
wych i taflowych.

GRUPA 34. STOLARSZCZYZNA.

MECH. ZAKŁ. STO
LARSKIE W. ZIÓŁ

KOWSKI

KRAJOWY PRZE
MYSŁ LEŚNY

MECHANICZNE 
WARSZTATY STOLAR
SKIE SPÓŁKA Z OGRA
NICZONA ODPOWIE

DZIALNOŚCIĄ.

Szczęśliwice, Stadjon Strzelni
ca, teł. 968-94.

W arszawa, Sienna 67, 
tel.: 239-15

590-61 mieszk. repr. 
817-59 „

W arszawa, Grochów II, ul. Ko- 
rytnicka 6/8/10, tel. 10-29-54.

Wszelkie stolarskie roboty budowlane, urządzenia 
oraz schody i poręcze.

W ytwórnia materjałów  drzewnych (okna, drzwi, 
podłogi, listwy i t. d.) oraz składy drzewa sto
larskiego i budowlanego.

Stolarszczyzna budowlana.
Masowa produkcja drzwi gładkich płytowych. 
Okna, drzwi.

F irm a wynonywa stolarkę budowlaną na szerszą 
skalę, okna, drzwi, futryny, boazerje, schody,
urządzenia sklepów i biur, meble biurowe oraz 
wszelkie roboty w zakres stoi. wchodzące.

4. ŻELAZO I METALE.
GRUPA 41. ŻELAZO, DRUT, SIATKI I GWOŹDZIE.

K. ZIEMBIŃSKI, W arszawa, Leszno 24, tel.
SPÓŁKA AKCYJNA 11-05-48.

Blacha wszelkiego rodzaju, drut, gwoździe.

5. MATERJAŁY IZOLUJĄCE.
GRUPA 52. OCHRONA PRZED WILGOCIĄ.

„CHRONOL“, FA 
BRYKA CHEMICZ
NA MATERJAŁÓW 

IZOLACYJNYCH

TOWARZYSTWO 
OSUSZANIA BU

DYNKÓW „T. O. B.“, 
SP. Z. O. O.

Warszawa, ul. Marszałkowska 
31. tel. 8-21-42.

Reprezentant: Edward Czaje- 
wicz, budown.. W arszawa, 
ul. Nowogrodzka 34, tel. 
9.91-33.

Lak dachowy płynny do konserwacji papy, bla
chy i t. p.

Elastyczna masa w różnych kolorach do izolowa
nia tarasów , płaskich dachów, murów, funda
mentów7 i piwnic od wody i wilgoci.

Masa specjalna do impregnowania i przyklejania 
płótna.

Domieszki do cementu, wodouszczelniające i przy
spieszające wiązanie.

Domieszki do wzmacniania betonu, czyniące go 
odpornym na pękanie, oraz na działanie mro
zu, kwasów i olejów.

Farby budowlane i do izolacji przeciwgrzybowej 
drzewa.

Lakiery w różnych kolorach do żelaza przeciw 
rdzy, do podwozi i akumulatorów.

środki ogniochronne.
Wykonywanie wszelkich robót izolacyjnych.

Osuszanie budynków sposobem maszynowym.

GRUPA 53. OCHRONA I WALKA Z GRZYBEM DOMOWYM.

„FUNGUS“, ZWAL
CZANIE GRZYBÓW 

SZKODNIKÓW 
S. Z O. o.

W arszawa, ul. Natolińska 4, 
tel. 9.81-92.

Reprezentacja na woj. Poznań
skie bud. Edmund Bartko
wiak, Poznań, Wierzbięcice
6, tel. 74-10.

Odgrzybianie i zabezp. budynków przed grzyba
mi drzewnemi.

Środki grzybobójcze: solowe — FLUODIN, FUN- 
GOL, FUNCOMUR, olejowo-solowe — KREO- 
DIN, KREOPASTA. 

specjalne — IZOLACJA GRZYBOBÓJCZA.



GRUPA 55. NOWE MATERJAŁY.

PRZEDSIĘBIOR
STWO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
S. RULSKI.

TADEUSZ GUZOWSKI

WŁADYSŁAW GA
JEW SKI, PŁYTY 

IZOLACYJNE BU
DOWLANE „MARU- 

N IT“

WYTWÓRNIA PŁYT 
BUDOWLANYCH 

„MASTEWAL“ INŻ. 
J . BARTOSZEWSKI 

I W. BALCER

Wyłączne przedstawicielstwo 
matejałów budowlanych,
Warszawa, ul. Żórawia 35, 
tel. 959-92.

Warszawa, ul. T rauguta 3 tel. 
530-95.

Fabryka w Marunie pod Gro
dziskiem Maz.

Biuro w W arszawie, Koperni
ka 15, tel. 688-15.

Warszawa, Al. Jerozolimskie 
39, tel. 8.70-77 i 6.90-41.

„KORKOLIT“ — płyty budowlane, konstrukcyj
ne i izolacyjne wyrobu krajowego do budowy 
ścian działowych, całych domków parterowych, 
willi, jak również do izolacji cieplnej i dźwięko
wej ścian, stropów żelbetowych, tarasów  i t. p. 
P łyty „Korkolit" wyrabiane są z korka mielo
nego oraz cementu i innych składników o gru
bości 3 i 5 cm. o wymiarach 1.00 x  0.50, przy
czem wytrzymałość na ściskanie wynosi 28 
kg/cm- i na zginanie 16 kg/cm", zaś przewod
nictwo ciepła — 0.000282.

Łączenie płyt odbywa się na zwykłej zaprawie 
wapienno-cementowej, na kicie asfaltowo-kor- 
kowym lub na gwoździe.

Cegła pełna, dziurawka, trocinowa, stropówka, 
Ackermana i in.

SOLOMINT, najtańszy m aterja ł budowlany ze 
słomy prasowanej — konstrukcyjny, a zarazem 
izolacyjny — łia ściany zewnętrzne i wewnętrz
ne, stropy, sufity  i tt. p.

M arunit — płyty izolacyjne zabezpieczające po
mieszczenia od zimna, wilgoci, dźwięków, sto
sowane na ściany działowe oraz zewnętrzne i 
pod podłogę; w aga w łasna 0,3; wyrabiane są w 
wymiarach 1.20 x 2.30 m.

Płyty pod nazwą „M astewal“ z impregnowanej 
wełny drzewnej sklejanej cementem, dobrze izo
lującej pod względem cieplnym i akustycznym, 
ogniotrwałe, impregnowane, łatw e do obróbki 
ciesielskiej, lżejsze od drzewa. Zastosowanie: 
na ścianki działowe oraz izolacje ścian ze
wnętrznych, stropów i dachów. W yrabiają się 
w grubościach od 5,7 i 10 cm.

7. SZKŁO.

ZRZESZENIE SZKLA
RZY, SPÓŁKA Z OGRA
NICZONA ODPOWIE

DZIALNOŚCIĄ

W arszawa, 6 Sierpnia 26, tel. 
8.44-44.

S. MASZYNY I NARZĘDZIA BUDOWLANE.

GRUPA 87. MASZYNY DROGOWE.

Wykonywanie wszelkich robót w zakres szklar- 
stw a wchodzących, oraz roboty szlifierskie i lu
strzane.

Dostawa szkła okiennego, półlagrowego i w ysta
wowego.

SMOSCHEWER I S-KA 
TOWARZYSTWO DLA 
PRZEMYSŁU KOLEJO 

WEGO

Katowice 2, ul. F lorjana 7, tel.: 
303-23, 308-95.

Warszawa, ul. Niemcewicza 13, 
tel. 9-14-81.

Poznań, ul. M arszałka Focha 
23, tel. 73-31.

Szyny — Montowane tory — Wózki wywrotowe
Wagoniki towarowe — Zwrotnice — Tarcze 
obrotowe — Lokomotywy parowe i motorowe. 

Walce drogowe.
Betoniarki nowe i używane.
Sprzedaż i najem.
Części zapasowe stale na składzie.

9. RÓŻNE.

GRUPA 91. WIERCENIE STUDZIEN.

M. ŁEMPICKI, SPÓŁ
KA AKCYJNA PRZED
SIĘBIORSTWO GÓRNI

CZE, WIERTNICZE 
I HYDROTECHNICZNE

W arszawa, Al. Jerozolimskie 
15, tel. 989-90 i 820-11. 

Sosnowiec, ul. Małachowskiego 
26, tel. 1-09.

Katowice, ul. Młyńska 37, tel. 
331-42.

Wilno, ul. Zygmuntowska 6, 
tel. 20-38.

Roboty wchodzące w zakres:
górnictwa, w iertnictwa, hydrotechniki (wodo

ciągi - kanalizacje) instalacje centr.-ogrzewa- 
nia, gazowe.

Fundamentowe pale, cementacje i t. p.
Łomy gran itu  w Tomaszgrodzie -— m aterjały 

drogowe i pomnikowe.

GRUPA 92. WYŚWIETLANIE RYSUNKÓW.
„KOPJA“ ZAKŁAD 
WYŚWIETLANIA 

RYSUNKÓW

Wrarszawa, Nowogrodzka 17 
m. 17, parter, telefon 9.04-74.

Wyświetlanie rysunków technicznych, planów, 
map oraz reprodukcja.

Oprawa oraz roboty introligatorskie.
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ROZSADZAJĄCE DZIAŁANIE WAPNA W CEGLE

Podajemy ciekawą fotografję, której nie mogliśmy otrzymać pisząc w zesz. 5 
ż 11/35 o ,,Zwalczaniu wapna w glinie“. Widzimy w jak  niszczący sposób działa na dużą 
partję cegły — z nadmierną domieszką wapna  — wilgoć atmosferyczna. (Fot. zaw
dzięczamy p. red. A. Hielscherowi).

SEZON CEGLARSKI ROZPOCZĄŁ SIĘ!
(O konjunkturze, cenach, taryfach zarobkowych, miale węglowym i innych troskach).

Ceglarz podobny je st do rolnika,, jak  zaczyna słonecz
ko wiosenne przyświecać i ptaszki przyśpiewywać, budzi 
się i on do życia. Rozgląda się po swoim gospodarstwie i 
na gwałt reperuje to, czego nie zdążył (częściej zapomniał 
lub przeoczył) naprawić. I zastanaw ia się, czy m a już roz
począć produkcję, bo srogi w róg — m róz nieustannie wio
sną czycha, by w  pewną cichą noc, jak  to  było w zeszłym 
roku 1  m aja, zniszczyć doszczętnie kilkutygodniową p ra
cę ceglarza.

Wiosna — to piękny dla nas czas, choć pełen trosk i 
niepewności. Chcemy o nich właśnie pomówić.

Pierwsza troska to  konjunktura w r. b. Rok zeszły był dla 
wielu z nas znośnym lub nienajgorszym, bo ludziska bu

dowali, w niektórych miejscowościach,, jak  w Gdyni •— na
wet na gwałt tak, że ledwie nadążyć mogliśmy dostarczać 
cegłę. Tak lub podobnie było i w  szeregu większych m iast: 
Warszawie, Poznaniu, Toruniu i t. d. Natężenie jednak ru



chu budowlanego było bardzo nierównomierne, gdyż sze
reg  większych m iast prawie nic nie budowało. Tak samo 
prowincja pod względem budowlanym spała, szczególnie 
tam , gdzie spali p. p. burmistrzowie i ojcowie m iast, choć 
właściwie decyduje zawsze B. G. K. przez przydział k re
dytów budowlanych; one jedynie ożywiają ruch budowla
ny, innych kredytów bowiem dotąd w Polsce niema. Dla
tego i w r. b. należy liczyć się z większem ożywieniem w bu
downictwie tylkoi tam , gdzie B. G. K. tem u dopomoże. Tych 
miejscowości jest jednak stosunkowo liczba niewielka, to 
też ikonjunktura dla naszej prowincji nie przedstaw ia się 
zbyt różowo.

Ostatnio w prasie znaleźliśmy notatki, wzywające do 
nowego podjęcia meljoracyj rolnych przynajm niej w m a
jątkach państwowych. W ydaje nam  się jednak, że są to 
rozważania narazie teoretyczne,, choć potrzeby meljora- 
cyjne są, u  nas ogromne. Gdyby jednak raptem  nastąpiło 
ożywienie w meljoracji, zabraknie na rynku drenów, bo na 
cegielniach takowych prawieże niema. Mn. Rolnictwa w in
no o tem  pam iętać i nas wtedy zawczasu uprzedzić.

Druga troska — to ceny. U nas nigdy kartelu  nie było 
i nie będzie dla różnych przyczyn. Je s t to dobrze, ale i 
bardzo źle, bo je st nas zadużo i zadużo produkujemy szcze
gólnie w  tych miejscowościach, gdzie cegielń jest kilka, 
a ruchu budowlanego niema. W tedy każdy za wszelką ce
nę chce sprzedać swój tow ar i  następuje lokalna licytacja 
w dół. O tem  już niejednokrotnie pisaliśmy jako o ruinie 
dla przem ysłu naszego, bo w rezultacie ktoś z konkurują
cych musi isię przewrócić, a pozostali będą tak  wyczerpa
ni, że też ledwie żyć będą. jAle niema rady, decyduje tu  
tylko prawo silniejszego, jednakowoż sprawy te  mogłyby 
być regulowane lokalnem porozumieniem się co do trzy 
m ania pewnych najniższych cen chociażby na wysokości 
samoopłacalności produkcji. Do tego jednak potrzeba dob
rej woli, uświadomienia i zdrowego sensu kupieckiego, cze
go u wielu naszych kolegów brak  zupełnie!

Musimy tu  poruszyć pewną psychozę, pokutującą wśród 
ceglarzy. Mianowicie naw et w  wypadkach, kiedy zbyt jest 
więcej niż zapewniony, ceglarza — o ile m a na placu cho
ciażby 50.000 cegieł niesprzedanych — ogarnia jakaś nie
zrozumiała panika wskutek obawy, że nie sprzeda te j p a r
tji. Z jawia się k lijent, potrzebujący cegłę, i między sąsied- 
niemi cegielniami rozpoczyna się jak  n a  komendę licytac
ja  w dół, byle /prędzej pozbyć się towaru. A kupujący spa
ceruje pomiędzy obu cegielniami i uzyskuje coraz niższą 
cenę. Jeżeli obie cegielnie .mają nóż n a  gardle —  wtedy jest 
to zrozumiałe, w przeciwnym razie — kupujący je st tym  
mądrym, a ceglarze są tym i głupcami.

To samo m a miejsce przy większych przetargach szcze
gólnie ustnych, k tóre sobie ostatnio upodobały niektóre 
urzędy i instytucje. W tedy widok zbijających siebie do ab
surdu ceglarzy je st prawdziwie opłakany. A ten  trzeci śmie
je  się, chociaż ’właściwie je st to  łapanie ryby w mętnej 
wodzie.

Jeszcze jedna spraw a — o uczciwości kupieckiej. Spo
tykam y i takich ceglarzy, którzy jedną partję  cegły sp rze
dają dla natychmiastowej dostawy 2 i 3 kupującym  w 
nadziei, że ci dwaj zaczekają n a  cegłę, k tó ra  ma wyjść z 
pieca. W rezultacie wszyscy trze j odbiorcy czekają, klną 
i ponoszą straty , bo m urarz niem a ma budowie cegły. Tak 
nie wolno postępować, bo je st to pospolite oszustwo, dys
kredytujące nas. Ścisłe przestrzeganie umówionych te r 
minów je st warunkiem uczciwego kupca — o tem  należy 
pamiętać i tylko takiego kupca szanują i tylko tak i może 
liczyć na dalsze sprzedaże.

I jeszcze kilka słów o cenach. W roku zeszłym w Gdyni 
zaszedł tak i wypadek. Dziurawkę na giełdzie budowlanej 
notowano po zł. 49 — 50/1000 fr. wagon st. Gdynia. Rap
tem  zjawił się jakiś gość gdzieś z pod Kalisza i zapropo
nował partję  500.000 dziurawek po cenie zdaje się zł. 42/ 
1000. W Gdyni panika wśród ceglarzy, a radość wśród bu
downiczych—  cena ta k  silnie spadła! W rezultacie ci mąd
rzy zaczekali zanim panika się ułoży i gość pozbędzie się 
swej dziurawki (kupionej pewnie na jakiejś licytacji), 
reszta — wpadła i potem odżałować nie mogła swego bra
ku przewidywania.

Nie będziemy tu  kolegom sugerować jakiej taktyki 
sprzedażnej trzym ać się m ają, bo to jest jasne. Przypo
minamy tylko jeszcze raz o tem, że sprzedaż niżej kosz
tów własnych ostatecznie niechybnie prowadzi do ruiny.

Trzecia troska — taryfy zarobkowe. Je st to najboleś
niejsza sprawa specjalnie dla cegielń podwarszawskich, 
podłódzkich i lwowskich. Sprawy te  n a  Śląsku, w Wiel- 
kopolsce i n a  Pomorzu od la t regulują się drogą pertrak- 
tacyj pomiędzy związkami pracodawców i pracobiorców i 
prawie nigdy do zatargów  nie dochodzi, bo obie strony 
składają się z ludzi wyrobionych i dobrej woli, a  zawarte 
umowy ściśle są respektowane.

Nienormalnie jednak kształtu ją  się te  sprawy zwłasz
cza w rejonie podwarszawskim. Nie wdając się w szczegó
ły, konstatujem y, że rok rocznie w pełni sezonu wybucha
ją  tam  dłuższe strejk i, rujnujące obie strony. Je s t to zu
pełnie nienormalne i temu przypisać należy chroniczny 
stan  kryzysowy, w  którym  znajdują się niemal wszystkie 
podwarszawskie i podłódzkie cegielnie. Może obecnie przy
ję ta  przez Sejm ustaw a o przymusowym rozjemstwie po
łoży nareszcie k res te j bolesnej sytuacji. .

Musimy tu  jednak przestrzec przed jedną kapitalną 
kwestją, k tó ra  wyniknąć może przy zastosowaniu te j u s ta 
wy. Istn ieje tendencja, by  wszystkie zakłady strzyc jed
ną maszynką, t. j. by zafiksować jednolitą ta ry fę  zarob
kową,obowiązującą wszystkie zakłady. Zapytujemy, czy ce
gielnia, leżąca obok szosy w kilku kilom etrach od W arsza
wy, m a koszty dowozowe te  sam e, co cegielnia leżąca kil
kadziesiąt km od W arszawy i m ająca tylko polne drogi 
dojazdowe? Nie. Pierwszą kosztuje dowóz n. p. zł. 10/1000, 
d rugą zł. 20/ 1000, a decyduje wszak cena loko plac budowa. 
Jeżeli więc pierwsza dostaje na budowie 50, to otrzym uje za 
cegłę 50—-10=zł. 40, d ruga 50—20=zł. 30/1000, co stanowi 
ogromną różnicę zł. 10 / 1000.— Czy więc druga cegielnia mo
że płacić tą  samą ta ry fę , co pierwsza? Nie, bo pierwsza mo
że płacić wyższą ta ry fę , niż druga, a  gdyby druga musiała 
płacić tyle, co pierwsza, nie mogłaby się utrzymać. Zdaje 
się, że spraw a ta  je s t jasną.

Tak samo cegielnia leżąca w okolicy Gdyni może płacić 
swym pracownikom wyższą taryfę, niż cegielnia leżąca w 20( 
km od Gdyni i zbywająca cegłę tylko w Gdyni.

Dla tych przyczyn każdą cegielnię należy traktować pot! 
względem wysokości ta ry f  indywidualnie zależnie od dale- 
kości rynków zbytu, dróg dojazdowych, pozatem łatwości 
dobywania gliny, gatunku m aszyn przeróbczych i t. d. W a
runki pracy cegielń i koszty własne wyrobu są tak  różne 
że jednolita ta ry fa  byłaby nieuzasadnioną prem ją dla jed
nych zakładów, a  klęską dla drugich. Dlatego caveant con- 
sules w te j sprawie, bo sytuacja może się stać niebezpiecz
ną, zam iast się poprawić. Zachód Polski zna to z własne
go smutnego doświadczenia. '



Czwarta troska —- to miał węglowy. Wyszedł okólnik 
koncernów węglowych, zapowiadający, że przemysł tylko 
z trudem  otrzymywać będzie miał węglowy. Zapowiedź 
ta  jest nie do przyjęcia dla naszego przemysłu, bowiem 
jeżeli inne przymysły, za w yjątkiem  cementowego, palić 
m o g ą  i miałem, to  cegielnie palić m u s z ą  m i a ł e m ,  
chyba żeby grabę gatunki węgla tłukły w specjalnych m łyn
kach, co byłoby absurdem. ------ Ponieważ w r. z. już od
czuwaliśmy brak miału, interwenjowaliśmy w Konwencji 
Węglowej w te j sprawie i mieliśmy zapewnienie, że ce
gielnie w pierwszym rzędzie otrzymywać będą miał węg
lowy (patrz Kronika).

W r. ,b. zaznaczyły się już trudności w te j sprawie, co 
zmusiło sta łą  Delegację ,d° ponownego interwenjowania w 
tej sprawie. Należy spodziewać się, że Konwencja zrozu
mie nasze stanowisko i zechce uwzględnić naszą prośbę.

O innych troskach, jak wysokie ta ry fy  na m aterjał ce
ramiczny, (świadczenia i t. d. mówić nie będziemy, by nie 
psuć sobie humoru w czasie, kiedy na dworze zaczyna się 
robić cieplej i słoneczniej, _a w arsztaty  nasze budzą się ze 
snu zimowego. Bądźmy więc dobrej myśli!

W SPRAWIE PRAKTYK CEGIELNIANYCH
Zbliża się czas praktyk letnich, i  instytucje rządowe i 

naukowe ponownie zwracają się do nas w te j sprawie, ape
lując o jaknajw iększe zatrudnienie uczni i studentów. Dla 
charakterystyki sytuacji podajemy korespondencję pomię
dzy Szkołą Chemiczno-Przemysłową w W arszawie, a S ta
łą Delegacją Związków Ceramicznych. Odzwierciadla ona 
mylne nastawienie społeczeństwa i zainteresowanych sfer 
do praktyk dla uczącej się młodzieży.

Sprawę tą  należałoby poddać szerszej dyskusji sfer 
zainteresowanych i uregulować ją  w sposób praktykow a
ny na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.

Nr. 230/36. W arszawa, dn. 10 marca 1936 r.
Przemysł Ceramiczny żądał w ostatnich czasach tech- 

ników-ceramików, absolwentów wydziału ceramicznego 
Szkoły, z dłuższą praktyką w ceglarstwie. Szkoła nie mo
gła dostarczyć odpowiednich kandydatów ponieważ PP. 
Przemysłowcy ceglarscy udzielają jedynie kilkotygodnio- 
wych praktyk wakacyjnych uczniom Szkoły. Celem umoż
liwienia Szkole przygotowania odpowiednich kandydatów, 
i podzielając w zupełności pogląd PP. Przemysłowców, co 
do konieczności posiadania przez nich dłuższej praktyki, 
uprzejmie proszę JW P ana Prezesa o łaskawe spowodowa
nie, aby Przemysł ceglarski dawał absolwentom Szkoły, 
przynajmniej jednoroczne praktyki.

Mając nadzieję, że W Pan Prezes raczy poprzeć naszą 
prośbę, która zresztą idzie po linji zapotrzebowania P rze
mysłu pozostaję z poważaniem

D yrektor
Państwowej Szkoły Chemiczno-Prze- 

m ysłowej w Warszawie.

Nr. 234/36. Chełmno, dn. 12 m arca 1936 r.
Na łaskawe pismo Pana Dyrektora w sprawie praktyk 

dla techników-ceramików pozwalamy sobie donieść co n a 
stępuje.

Przemysł ceramiczny zasadniczo uznaje wysoką koniecz
ność praktycznego dokształcenia uczni oraz absolwentów 
Wydziału Ceramicznego Szkoły Ch. P., czemu dał wyraz w 
kilku artykułach, ogłoszonych w Przeglądzie Ceramicznym, 
i zarząd nasz wezwał cegielnie 'polskie do udzielania tych 
praktyk. W ubiegłym roku szereg uczni i absolwentów ko
rzystało z tych praktyk w ciągu dwuch miesięcy letnich. 
Doświadczenia jednakowoż według relacji, które mamy z 
terenu, są niejednolite: szereg praktykantów  wykazał na
leżyte zainteresowanie, natom iast byli i tacy, k tórzy nie
co niepoważnie traktow ali tę sprawę. W kilku wypadkach 
przydzielono do cegielń siły buchalteryjne z W. S. H., k tó 

re dla cegielń nie przedstawiały wartości, bo mijało się z 
celem praktycznego szkolenia ceramików.

Oczekujemy, że i w r. b. szereg zakładów udzieli prak
tyk letnich, jednakowoż te zakłady, które poczyniły nie
korzystne doświadczenia z praktykantam i, prawdopodobnie 
negatyw nie odniosą się do praktyk w r. b.

Poruszona przez Pana D yrektora sprawa, że kilkumie
sięczne prak tyki są (niedostateczne dla pełnego praktyczne
go wyszkolenia, jest zupełnie słuszne, jednak zaznaczyć 
sobie pozwalamy, że wina leży w samym systemie praktyk 
oraz ustosunkowania się do nich samych praktykantów. 
Przem ysł nasz nie je s t w możności zatrudniać w swych 
zakładach całorocznie praktykantów , płacąc Im podczas se
zonu dosyć znaczne wynagrodzenie, bo około zł. 100. — 
mies. tembardziej, że prak tykant nietylko nie przynosi ko
rzyści dla zakładu, lecz często przeszkadza w pracy i psu
je towar, i przez to jest raczej niepożądany w zakładzie.

Inaczej przedstawiałaby się sprawa, gdyby absolwen
ci zechcieli zgodzić się pracować jako lepsi robotnicy, n. 
p. palacze (w piecach kręgowych, przy maszynach i t. d. 
zarabiając od zł. 100 — 130 mies. Wtedy taki praktykant 
aczkolwiek początkowo psułby nieco produkcję, jednakowoż 
z czasem pouczyłby się i stałby się jednostką pożyteczną 
dla zakładu, a  sam szkoliłby się naprawdę praktycznie.

K ilkakrotnie proponowaliśmy absolwentom zaangażo
wać się do cegielń celem objęcia określonych prac zastę
powania poszczególnych fachowców. Jednakowoż zawsze spo
tykaliśm y się z odmową, przeważnie utrzym aną w tonie 
świadczącym, że podobna propozycja jest nawet obraźli- 
wą dla absolwenta. Tego rodzaju nastawienie jest w za
sadzie niezdrowe i nienormalne, bowiem, n. p. w Niemczech 
tylko w ten sposób odbywa się praktyczne szkolenie przysz
łych m ajstrów  cegielnianych i kierowników cegielń, przy
czem — co podkreślamy — tego rodzaju praktyki są po
czątkowo 'bezpłatne, gdyż traktow ane są przez całe spo
łeczeństwo nie jako źródło u trzym ania dla absolwentów, 
lecz jako dalsze szkolenie, za który uczący się płacić nawet 
musi.

Należałoby w tym kierunku urobić mentalność naszych 
absolwentów technicznych szkół średnich i wyższych, bo 
tylko traktow anie praktyki jako dalsze wyszkolenie może 
dać praktyczne rezultaty  zarówno dla absolwentów, jak  
i dla przemysłu naszego, który stale poszukuje rzeczywi
stych fachowców ceramików, nie zaś tylko absolwentów, 
którzy praktycznie nie przedstawiają żadnej wartości dła 
zakładu. Przytem  je st pożądanem, by absolwent taki praco
wał nie tylko w jednej cegielni, lecz przechodził z jednego 
zakładu do drugiego, by zaznajomić się z różnemi system a
mi produkcji. Ma to miejsce poza Niemcami specjalnie i w



U. S. A. Tylko po 2 —- 3  latach praktycznej pracy w kil
ku zakładach absolwent taki sta je  się pełnowartościowym 
fachowcem — ceramikiem, mogącym zająć kierownicze sta 
nowisko w cegielniach, zapewnić sobie solidny byt na przy
szłość i przyczynić się do prosperowania n/przem ysłu

Może Pan Dyrektor zechce łaskawie w gronie Swojego 
Ciała Naukowego oraz z absolwentami Szkoły przedysku
tować tą  sprawę, a my chętnie służyć będziemy dalszemi 
wyjaśnieniami w poruszonych tu , wysoce aktualnych sp ra
wach.

Stała  Delegacja 
Zrzeszeń Przemysłowców Ceramicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej

N r. 240/36. W arszawa, dn. 26 m arca 1936 r.
Za łaskawe uwagi w sprawie rocznych prak tyk  absol

wentów wydziału ceramicznego Szkoły, wyrażone w liście 
W Pana Prezesa z dnia 12  m arca r. b. bardzo dziękujemy. 
Stwierdzam z przyjemnością, że Szkoła posiada ten sam 
punkt widzenia, co i W Pan Prezes, t. j.„ że zadarm o żaden 
zakład praktykantom  nie może i nie powinien płacić; n a 
leży ich tak  zatrudnić, żeby byli dla przedsiębiorstwa po
żyteczni. Na wynagrodzenie powinni zarobić swą sumienną 
pracą.

Jednocześnie zawiadamiam, że wysyłając w roku bieżą
cym uczniów na praktyki wakacyjne, prześlemy PP. Prze
mysłowcom regulaminy dla praktykantów , prosząc, aby,
o ile możności, praktyka odbywała się wT myśl potrzeb Szko
ły. W tych regulam inach kładziemy nacisk, aby uczniowie 
pracowali jak  zwykli robotnicy.

Co się tyczy wzmianki w liście W Pana Prezesa o przy
syłaniu do Zakładów Ceramicznych nieodpowiednich prak
tykantów, jak  np. siły buchalteryjne z W. ,S. H., to  nie m a
my na te  spraw y żadnego wpływu. Praktykanci ci byli, 
prawdopodobnie, przydzieleni przez M inisterstwo Przemy
słu i Handlu.

D yrektor P. S. Ch. P. 
u) Warszawie.

*
Widzimy z tej korespondencji, że jak dyrekcja Szkoły, 

tak  i przemysłowcy ceramiczni są zgodni w swych zapatry
waniach na sprawę praktyk. Chcielibyśmy jednak sugestje 
nasze posunąć dalej jeszcze:

Uważamy, że plan przechodzenia kursu nauk musiał
by być zmieniony w sposób, ja k  to ma miejsce w szkołach 
technicznych w Niemczech. W ypuszczają one absolwentów 
już jako dobrych praktyków. O ile kurs nauk trw a np. 3 
lata, to  po 2 la tach nauki uczeń przerywa na 1  rok naukę 
i musi przez ten rok pracować praktycznie w jednym lub 
kilku zakładach. 'I tylko po takiej 1  rocznej praktyce kon
tynuuje naukę i po roku otrzym uje świadectwo z ukończe
nia zakładu. Taki uczeń lub student, po 1 rocznej p rak ty
cznej pracy w zakładzie, ma zupełnie inne pojęcie o swym 
fachu, niż ten, który latem  nieco tylko zetknął się z prak
tyczną pracą. Stosunek pierwszego do roboty końcowej lub 
dyplomowej w szkole lub politechnice jest i musi być in
nym, niż tego, który de facto praktycznie swego fachu do
tąd  nie zna.

Dotyczy to  w równej mierze uczni szkól technicznych, 
jak  i studentów politechniki. Sprawy te znamy z osobiste
go doświadczenia. Możeby Wydział Szkół Zawodowych M.
O. zechciał nieco nad tem  zastanowić się, gdyż uważamy, 
że na praktyczne wyszkolenie w naszych średnich i wyż
szych uczelniach zbyt mało zw racają uwagę, p raca w w ar
sztatach bowiem szkolnych jest tylko nam iastką, nic wię
cej.

Co do prak tyk  letnich, to pogląd społeczeństwa na tą  
spraw ę jako na źródło zarobku i odpoczynku dla uczni lub 
akademików, jak  to  miało miejsce w byłej Rosji, winien 
nareszcie zniknąć. Nasz przemysł je s t za biedny, by udzie
lać letnich dobrze płatnych synekur d!a naszej młodzieży. 
Czasy przedwojenne rosyjskie już nie wrócą, wobec czego 
należy się liczyć z rzeczywistością. Apel ten kierujem y jak  
do młodzieży, tak  i nie mniej do rodziców i wychowawców 
młodzieży, obecne bowiem nastaw ienie szkodzi przedewszy
stkiem naszym młodym kolegom,, którzy sobie często lek
ceważą swe obowiązki podczas prak tyk  letnich.

K R O N I K A
PODATEK OBROTOWY.

Zwracamy uwagę, że od 1 / 1 . 36. cegielnie płacą poda
tek obrotowy w wysokości
1,5% od obrotów przy świadectwie przemysłowem VI, V II 

i V III kategorji przemysłowej,
1,9% od obrotów przy świadectwie przem. I-V kat. prze

mysłowej, względnie 3%, —  o ile nie prowadzą praw i
dłowych ksiąg handlowych.

Odpadają przytem  wszelkie dodatki, jak  komunalne,
10 i 15%-we, również zniesiony został podział w zależnoś
ci od sprzedaży przedsiębiorstwom przemysłowym do dal
szej przeróbki i do własnego użytku.

SPRAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA CEGIELŃ.

Obecnie — już n a  początku sezonu cegielnianego — 
dochodzą nas skargi, że cegielnie nieregularnie otrzym y
wać zaczynają miał węglowy. Pozatem przedstawiciele 
koncernów węglowych otrzym ali okólnik od swych central 
węglowych, że m iał węglowy z trudem  otrzym ać można 
będzie w r. b. — Wobec tego St. Delegacja ponownie zwró
ciła się do Konwencji Węglowej z prośbą o zagw aranto
wanie m iału węglowego w  pierwszym rzędzie dla cegielń, 
które w  piecach kręgowych jedynie miałem palić mogą. O 
wszelkich nieporozumieniach w te j sprawie prosimy nam 
donosić.

C eram icy 11
w spójności i sprawności organizacyjnej leży 

■  wasza si ła
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ODEZWA DO CZŁO NKÓ W  POLSKIEGO ZW IĄZKU  
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH

Uchwałą Zarządu Pol. Zw. Ina. Budowl. postanowiono 
ogłosić na łamach „Biuletynu“ następującą odezwę „Ko
m isji do spraw pomocy młodzieży“ z gorącem wezwaniem
o poparcie:

„Położenie m aterjalne młodzieży akademickiej pozosta
wia bardzo wiele do życzenia.. Duża część tej młodzieży, 
której za la t niewiele ma przypaść w udziale tworzenia ży
cia intelektualnego w Polsce, przym iera dziś głodem i trw o
ni swe młode siły w tw ardej walce o kawałek chleba. Spo
łeczeństwo, świadome swych, celów', nie może pozostać obo
jętne wobec tego stanu rzeczy.

Z inicjatywy p. M inistra W yznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego prof. W. Świętosławskiego powstały przy 
uczelniach akademickich Komisje do spraw  pomocy mło
dzieży, m ające za zadanie, przez odwołanie się do ofiarności 
społecznej, niesienie możliwie skutecznej, szybkiej i bezpo
średniej pomocy m aterjalnej młodzieży danej uczelni.

Komisja do spraw  pomocy młodzieży zwraca się

za naszem pośrednictwem do Członków Po'skiego Związ
ku Inżynierów Budowlanych, jako do tych, u których 
sytuacja młodzieży znajdzie najprędsze zrozumienie, z wez
waniem do przyjścia je j z pomocą przez składanie ofiar na 
ten cel. Niech sta rsi koledzy pomogą młodszym, a  ta  pomoc 
koleżeńska będzie nietylko spełnieniem szczytnego obo
wiązku, ale też zadokumentowaniem wewnętrznej więzi, któ
ra  stanowi o sile społeczeństwa.

Składki, najlepiej w ra tach  miesięcznych w ciągu np. 
roku albo jednorazowe, prosimy składać:

1) dla studentów Politechniki Lwowskiej na je j konto 
P. K. O. N r. 503 - 850.

2) dla studentów Politechniki W arszawskiej na jej 
konto P. K. O. N r. 30 - 017."

SEKRETARJAT

GODZINY URZĘDOWANIA ZWIĄZKU.

Od dnia 27 b. m. S ek re ta rja t Związku urzędować bę
dzie w lokalu Związku, Czackiego 1 m. 1  te!. 5 - 17 - 85, 
trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątk i, w go
dzinach 18 - 20. W szystkich Kolegów prosimy o komuniko
wanie się z Sekretarjatem  wyłącznie w podanych godzi
nach urzędowania, co ułatw i spraw ne działanie agend Se- 
kretarjatu ,

ZMIANY ADRESÓW I W PŁACANIE SKŁADEK.

Przypominamy Kolegom o wpłacaniu składek za rok 
1936, Składka ta  wynosi 12,—  zł. Można ją  wpłacać także 
półrocznie po 6,—  zł.

Ponieważ bardzo rozległe prace, jak ie obecnie prowa
dzimy (pracuje 14 Kom isyj), w ym agają znacznych fundu
szy, nie wątpimy, że Koledzy nie będą zwlekać z wyrówna
niem zaległej składki i przekażą ją  w najbliższym czasie do 
Zarządu danego Oddziału Związku.

Wysyłka „Biuletynu" napotyka na pewne trudności, 
gdyż nie wszystkie posiadane przez nas adresy członków 
Związku są ścisłe. Prosimy zatem tych członków Związku,

którzy nie otrzym ują „Biuletynów", o podanie zmienionych 
adresów do S ek reta rja tu  Związku.

TWORZENIE SIĘ ODDZIAŁU W ŁODZI.

Grono inżynierów z Łodzi z inicjatywy kpt. inż. Więc
kowskiego przystąpiło ostatnio do zorganizowania na tere
nie Województwa Łódzkiego samodzielnego Oddziału Związ
ku. Inform acyj co do szczegółów organizacyjnych udziela 
na terenie m. Łodzi inż. Zbigniew Duszyński, Łódź, ul. Mo
niuszki 4-a.

LICZBA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

W edług stanu z dnia 16 b. m. do poszczególnych Od
działów Związku należało członków:

Oddział W arszawski - 217
Gdyński —  34

ii Śląsko - Dąbrowski —  71
ii Krakowski — 63
» Poznański —  24
a Lwowski — 1 1

razem 420



NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU W GDYNI.

Na Walnem Zebraniu w dniu 23.III  b. r. wybrano nowy 
Zarząd w składzie:

Prezes — Inż. Aleksander Bohomolec, Orłowo - Morskie, 
Miernicza 8.

Wiceprezes — Inż. Henryk W agner, Gdynia, ul. Zygmunta 
A ugusta 6 m, 81

Sekretarz —  Inż. Ignacy - Lech Drecki, Gdynia, ul. Piłsud
skiego 5 m. 98.

Skarbnik  — Inż Ignacy Somla, Gdynia, ul. Piłsudskiego 5 
m. 70

Członek Zarządu  — Inż. Fryderyk German, Gdynia ul. Pił
sudskiego 5 m. 70.

W  uzupełnieniu składów osobowych K om isyj naszego 
Związku podajemy skład Kom isji Badań Gruntów:

KOMISJA BADAŃ GRUNTÓW.

Inż, Piętkowski Radzimir przewodniczący — W arszawa, 
P ługa 1 /6 , tel. 941-70.

Prof. inż. B ratro  Em il — Lwów, Politechnika.
Prof. Fedorowicz Józef —  W arszawa, Raszyńska 56 m 4. 

tel 851 - 16.
Inż. Gawliński Stanisław  — Lwów, Politechnika.

KO M UNIKATY ODDZIAŁÓW

KOMUNIKAT ODDZIAŁU P. Z. I. B. W KRAKOWIE.

Wychodząc z założenia, iż związki techniczne w danym 
środowisku powinny reprezentować jednolitą całość, Za
rząd Oddziału pracuje w ścisłem porozumieniu z Zarządem 
K rak. Towarzystwa Technicznego, wchodząc w pełnym 
swym składzie do odnośnych Komisyj.

N a podstawie re fera tu  prof. inż. Stelli - Sawickiego, 
Prezesa Krak. Towarzystwa Technicznego, będącego równo
cześnie Wiceprezesem Oddziału Pol. Związku Inżynierów 
Budowlanych, zredagowano na wspólnej Komisji w m arcu 
b. r. dwa memorjały, a  to :

1) do Pana Prezesa Rady Ministrów w spraw ie:
a) powołania do życia M inisterstw a Robót Publicz

nych,
b) opracowania program u i akcji inwestycyjnej w 

dziedzinie robót publicznych,
c) organizacji stanu inżynierskiego i techniki.

2) do Pana M inistra W. R. i O. P. w sprawie:
a) utworzenia na wszystkich Wyższych Uczelniach 

technicznych ja k  i na Wydziałach nauk fizycz
nych i chemicznych Uniwersytetów — docentur

K O M I S J E

Komisja Taryfowa.
Niżej podane dwie normy wynagrodzeń opracowała 

Komisja Taryfowa Związku. Norm y te  zostały zatw ier
dzone przez Zarząd Związku, przyjęte przez I I  W alny 
Zjazd w Katowicach i rozesłane do wiadomości M inister
stwu Spraw  W ewnętrznych, M inisterstwu Spraw  Wojsko
wych, Min. Komunikacji, Dyrekcji F . K. W. i M inister
stw u Poczt i Telegrafów.

Normy wynagrodzeń podajemy do wiadomości Sz.

Inż. dr, Hempel Stanisław  — W arszawa, Belwederska 48, 
tel. 884 - 29.

Inż. kpt. Janicki Jan  —  W arszawa, Żulińskiego 11.
Dr. K uźniar Czesław — W arszawa, Rakowiecka 4, tel. 

856 - 42.
Inż. Lenczewski - Sam otyja — W arszawa, Politechnika, 

Drog. Inst, Badawczy.
Inż. Matusewicz Wacław—W arszawa, Rakowiecka 35 m. 21. 
Prof. Nestorowicz Melchjor — W arszawa, Langiewicza 16, 

tel. 837 - 56
Inż. Pegany Wojciech — Kraków', Św. M arka 8 I II  p.
Inż. Puzyna Stanisław  —  W arszawa, P ługa 1 m, 5, tel. 

811 - 55.
Inż, Rosloński Romuald — W arszawa, Rakowiecka 4.
Inż. Rusin Czesław — W arszawa, Jerozolimska 97 m, 34. 
Inż. Romański Edw ard — W arszawa, P ługa 1 m. 26, tel. 

828 - 24.
Inż, dr. Skalmowski Włodzimierz — W arszawa, 6 Sierpnia 

43 bud. 4. m. 5.
Inż Trypolski Jan  — W arszawa, Puławska 39 m. 30, tel. 

888 -  01 .

Inż. Wisznicki Ryszard, —  W arszawa, Katowicka 21.
Prof. inż, dr. Żenczykowski W acław — W arszawa, F a ła ta

2, tel. 965 - 24.

dla wiedzy wojskowej,
b) zorganizowania obowiązkowych .kursów uzbroje

niowych dla inżynierów,
c) utworzenia na Wyższych Uczelniach technicz

nych studjum  ekonomji, organizacji pracy, n a 
uk społecznych i adm inistracyjnych oraz ustaw  
danej gałęzi zawodu.

Dnia 17 kw ietnia b. r. odbyło się zebranie na którem 
inż. Kopyciński Bronisław, inż. S troka Kazimierz i dr. inż. 
Taub Józef omówili postęp polskiej wiedzy technicznej w 
świetle referatów  II Zjazdu Pol. Inżynierów Budowlanych 
w Katowicach.

Zarząd Oddziału organizuje dwie wycieczki naukowe:
1) z końcem m aja do Porąbki celem obejrzenia obec

nego stanu budowy przegrody na Sole,
2) w połowie czerwca do Rożnowa celem obejrzenia 

budowy przegrody na Dunajcu.
Dokładny term in i koszt uczestnictwa zostanie podany 

członkom Oddziału specjalnym okólnikiem. Koledzy nie n a
leżący do Oddziału Krakowskiego, a  chcący wziąć udział w 
jednej z wycieczek, mogą zasięgnąć inform acyj w  Zarządzie 
Oddziału, Kraków, ul. Straszewskiego L. 28/11.

Kolegów z prośbą o ich stosowanie w możliwie jaknaj- 
szerszym zakresie. Norm y należy narazie traktow ać jako 
normy Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych; 
w m iarę ich oficjalnego zatw ierdzania, co będziemy poda
wać w  Biuletynach Związku, stosowanie norm  wynagro
dzeń będzie można coraz bardziej rozpowszechniać w urzę
dach, co pozwoli uniknąć wielu, ta k  n iestety obecnie czę
stych, nieporozumień i niezrozumiałych dysproporcji w u- 
mowach.



Dalsze normy, które są w opracowaniu, dotyczą pro
jektowania dróg, kolei, mostów i robót ziemnych. Mamy 
zamiar wszystkie normy wydać w pszyszłości jako odręb
ną broszurkę.

Normy wynagrodzeń.

za obliczenia statyczne projekt konstrukcyjny i inne czyn
ności techniczne przy wznoszeniu budowli inżynierskich.

§ 1.

Niniejsze normy wynagrodzeń obejmują wyna
grodzenia za projekty budowli, których główną cechą jest 
konstrukcja budowli. Normy niniejsze dotyczą takich bu
dowli inżynierskich, jak  a) hale fabryczne, montażowe, 
dworcowe, hangary  i t. p., b) magazyny składów, budyn
ki fabryczne, zbiorniki, silosy i t. p., c) wieże radjostacyj, 
maszty antenowe i linij wysokiego napięcia, kominy fa 
bryczne i przemysłowe i t. p.

§ 2.

. W ynagrodzenie za szkic, projekt, kosztorys i ry 
sunki konstrukcyjne wraz z obliczeniem statycznem, mo
że być opłacone: a) według powierzchni rzutu  poziomego 
budowli, b) według kubatury  budowli, c) według wysoko
ści objektu, — w zależności od typu i rodzaju budowli.

a) W edług powierzchni rzu tu  poziomego oblicza się 
hale, parterow e budynki (magazynowe i fabryczne), 
zbiorniki umieszczone w  terenie, p ły ty  fundam entowe i da
chy.

Uwaga: Ścianki oporowe liczy się według powierz
chni rzutu pionowego.

b) W edług kubatury  oblicza się silosy i zbiorniki 
wznoszące się nad terenem, wielopiętrowe budynki f a 
bryczne, magazynowe i składowe.

c) W edług wysokości oblicza się wieże, m aszty ra d 
jostacyj i linij wysokiego napięcia, wieże obserwacyjne 
i sygnalizacyjne oraz kominy fabryczne i przemysłowe.

§ 3.

W ynagrodzenie za wszystkie prace jak  w § 2 opła
cane od zabudowanego rzu tu  poziomego (np. hale f a 
bryczne montażowe, dworcowe, hangarowe i t. p., parte ro 
we budynki fabryczne i magazyny, zbiorniki umieszczone 
w terenie i t. p.) oblicza się, ja k  następuje:
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100 340 430 2000 2330 4030
200 566 720 3000 3880 5320
300 764 1010 4000 4700 6530
400 962 1190 5000 5450 7680
500 1160 1530 6000 6260 8700
600 1340 1770 7000 6950 9680
700 1520 1990 8000 7700 10350
800 1688 2200 9000 8320 11650
900 1870 2400 10000 8880 12600

1000 2050 2600

Uwaga 1. Powierzchnię oblicza się według rzu tu  n a j
większych wymiarów budowli.

L waga 2. Dla objektów o powierzchni rzutu więk
szej niż 10000 n r  wynagrodzenie ustala 
się na zasadzie osobnej umowy.

Uwaga 3. W artości pośrednie należy interpolować 
linjowo.

§ 4.

W ynagrodzenia za wszystkie prace jak  w J§ 2 
opłacane od kubatury budowli (np. piętrowe budynki fa 
bryczne, magazynowe i składowe, silosy, wieże ciśnień 
i zbiorniki wznoszące się ponad teren, piętrowe budowle 
fabryczne i przemysłowe oraz wszelkie wielopiętrowe bu
dowle inżynierskie) oblicza się, jak  następuje:

Wynagrodzenie w złotych Wynagrodzenie w złotych

Kubatu
ra budów 

li nv>

Za szkic 
projekt i 

obliczenie 
statyczne

Za rys. 
konstruk

cyjne

Kubatura
budowli

nr1

za szkic 
projekt i 
obliczenie 
statyczne

Za rys. 
konstruk

cyjne

600 340 640 9000 2490 5180
700 380 720 10000 2610 5400
800 420 800 20000 4200 8650
900 460 860 30000 5450 11500

1000 500 930 40000 6700 14000
2000 830 1620 50000 7950 16600
3000 1160 2300 60000 8880 18900
4000 1460 2880 70000 9810 21000
5000 1745 3400 80000 10740 22900
6000 2050 3900 90000 11670 24300
7000 2145 4380 100000 12600 25200
8000 2330 4810

Uwaga 1. K ubaturę budowli oblicza się, przyjm ując 
wysokość od poziomów posadowienia stóp 
fundamentowych do obrysu zewnętrznego 
przekrycia dachowego 

Uwaga 2. Dla objektów większych niż 100000 ni' wy
nagrodzenie ustala się na zasadzie osob
nej umowy.

Uwaga 3. W artości pośrednie należy interpolować 
linjowo.

§ 5.

W ynagrodzenia za wszystkie prace jak  w § 2 
opłacone od wysokości (np. wieże, maszty radjostacyj, ob
serwacyjne, sygnalizacyjne, linij wysokiego napięcia, ko
miny fabryczne i przemysłowe i t .  p.) oblicza się, jak na
stępuje:
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W y n a g r o d z e n i e  w z ł o t y c h

za szkic, projekt i obli
czenie statyczne za rysunki konstrukcyjne

wież żel. 
i żelbet.

kominów
murowanych

wież żel. 
i żelbet.

kominów
murowanych

10 200 100 400 75
20 450 200 900 150
30 700 275 1400 225
40 950 350 1900 300
50 1200 400 2400 375
60 1450 450 2900 450
70 1700 500 3400 525
80 1950 550 3900 600
90 2200 600 4400 675

100 2450 650 4900 750

Uwaga 1. Wysokość budowli oblicza się od poziomu 
posadowienia stóp fundam entu, a w razie



konieczności stosowania fundamentów 
specjalnych (studnie, pale i t. p.) od po
ziomu ich posadowienia do szczytu projek
towanej konstrukcji.

Uwaga 2. Dla projektów wyższych niż 100 m w yna
grodzenie usta la  się n a  zasadzie osobnej 
umowy.

Uwaga 3. W artości pośrednie należy interpolować 
lin j owo.

§ 6 .

Jeżeli konstrukcja wymaga obliczenia zespołów 
statycznie niewyznaczałnych, przy których obliczeniu nie 
można posługiwać się gotowemi tablicam i powszechnie zna- 
nemi i dającemi odrazu poszukiwane wielkości statyczne, o- 
bliczenia zespołów specjalnie skomplikowanych lub wyma
gających zastosowania specjalnych dla danego wypadku 
opracowanych teoryj oraz żmudnych obliczeń (jak  ramy, 
luki, kopuły, belki ciągłe o zmiennych rozpiętościach i prze
krojach, ustro je przestrzenne, różnorodne elementy i t. p.) 
wynagrodzenie wynosi 1,5 do 2-krotną kwotę przewidzianą 
w tabelach §§ 3, 4 i 5.

§ 7.
W wynagrodzeniu za rysunki konstrukcyjne za

w arte  są opłaty za wszelkie rysunki robocze, za wykazy 
m aterjałów, kosztorys, opis i uzasadnienie techniczne.

W ynagrodzenie przewidziane w tabelach §§ 3, 4 i 5 
opłaca się tylko w wypadku, gdy szkic, projekt, obliczenie 
statyczne i rysunki konstrukcyjne wykonane zostały przez 
jedną i tę  sam ą osobę. Za rysunki kostrukcyjne wykona
ne podług szkiców, projektów i obliczeń statycznych, spo
rządzonych przez inną osobę, opłata wynosi 1,4 kwot, prze
widzianych w tabelach.

§ 8.

W ynagrodzenie za szkic, projekt, obliczenie s ta 
tyczne i rysunki konstrukcyjne kominów fabrycznych 
i przemysłowych, wykonanych z żelbetonu, zwiększa się 
1,5-krotnie w stosunku do opłat, przewidzianych w tabe
li § 5.

§ 9-
W ynagrodzenie za projekt i rysunki konstruk

cyjne budowli inżynierskich, przewidzianych do wykona
nia w ilości większej niż 1  sztuka, lub specjalnie opraco
wywanych jako typowe budowle tego rodzaju—wynosi n a j
mniej 1,5-krotne kwoty przewidziane w tabelach, o ile u- 
raowa nie przewiduje inaczej.

§ 10.
Wynagrodzenie za objekty inżynierskie o spe

cjalnie prostej konstrukcji, za  objekty o charakterze tym 
czasowym i prowizorycznym — wynosi 0,8 kwot przewi
dzianych w  tabelach.

§ U.
W ynagrodzenie za szkic, projekt, obliczenie s ta 

tyczne i rysunki konstrukcyjne wielopiętrowych budowli 
opłaca się zasadniczo według kubatury. Jeżeli jednak w da
nej budowli zaw arte są hale, wysokie p ię tra , łub części tych 
pięter o wysokości przekraczającej 6 m, to  hale te, p ię tra  
lub ich części wyłącza się od kubatury  i opłaca się je  według 
stawek § 3 (rzutu poziomego), a!e tylko w  tym  wypadku, 
gdy kubatura tych ostatnich wynosi najm niej 25% kuba
tu ry  całej budowli.

§ 12.
W ynagrodzenie za szkic, projekt, obliczenie sta 

tyczne i rysunki konstrukcyjne bardzo wysokich hal lub 
innych parterowych budowli o wysokości ponad 12  m  opła

ca się według powierzchni rzutu poziomego zwiększone
o 50%.

§ 13.
Sprawdzenie projektu i  obliczeń statycznych, 

wykonanych przez inną osobę, opłaca się w wysokości 0,4 
kwot przewidzianych przez tabelę § 3, 4 i 5 za ich wyko
nanie, jeżeli przedmiotem sprawdzenia je s t metoda obli
czeń, kry tyka założeń i w artość konstrukcyjna rezultatów, 
lecz bez sprawdzenia działań liczbowych.

Jeżeli sprawdzenie obejmuje ponadto działania licz
bowe, w tedy sprawdzenie opłaca się w wysokości 0,5 
kwot przewidzianych przez tabele § 3, 4 i 5.

Sprawdzenie rysunków konstrukcyjnych j. w. opłaca 
się w wysokości 0,2 kwot przewidzianych za ich wykona
nie.

§ 14.
P rojekt i rysunki konstrukcyjne przebudowy o- 

płaca się, jak  przy nowej budowie,

§ 15.
Wszelkie zm iany w projekcie, wynikające nie 

z winy pro jek tan ta , a  w ym agające nowego opracowania 
konstrukcyjnego i ponownego obliczenia statycznego, wy
nagradza się osobno w wysokości 0,8 kwot przewidzia
nych w  tabelach § 3, 4 i  5.

§ 16.
Jeżeli wymagane je s t opracowanie danej bu

dowli inżynierskiej pod względem architektonicznym, to 
honorarjum  za opracowanie architektoniczne opłaca się 
oddzielnie.

§ 17.
Jeżeli przy ekspertyzie (np. sądowej) potrzeb

ne je s t dokonanie obliczenia statycznego, wtedy obliczenie 
statyczne opłaca się w wysokości kwot przewidzianych 
według tabel § 3, 4 i 5, przyczem dla obliczenia powierzchni, 
kubatury  lub długości przyjąć należy całkowity fragm ent 
budowli, obejmujący elementy niezbędne do sporządzenia 
obliczenia statycznego.

§ 18.
Sprawdzenie wykonania i porady przy odbio

rze robót konstrukcyjnych w raz z poradą techniczną, u- 
dzieloną kierownictwu budowy przy rozstrzyganiu tru d 
niejszych zagadnień w czasie przeprowadzania budowy, 
w ynagradza się w wysokości 0,5 kwot, przewidzianych w 
tabelach § 3, 4 i 5 za wykonanie szkicu projektu i obliczeń 
statycznych.

§ 19.
W spółpraca z kierownictwem budowy przy od

dawaniu robót i zaw ieraniu umów z przedstawicielami, 
wyznaczenie kolejności sposobu wykonania poszczególnych 
robót, wskazówki przy sprawdzaniu rachunków, udział w 
komisjach odbiorczych, sprawdzanie rysunków wykonaw
czych (lecz bez spraw dzania obliczeń statycznych), wska
zówki przy wznoszeniu specjalnych skomplikowanych ru 
sztowań i deskowań w ynagradzane je st razem  za wszystkie 
powyższe czynności i wynosi 0,80 kwoty przewidzanej za 
wykonanie projektu  w  tabelach § 3, 4 i 5.

§ 20.

W ynagrodzenie za udzielenie jednorazowej po
rady  technicznej w  biurze wynosi nie mniej niż 25 zł.,
o ile czas je j trw an ia  nie przekracza % godziny. Wyna
grodzenie za jednorazową poradę udzieloną n a  miejscu 
budowy wynosi nie mniej niż 50 zł., o ile czas trw an ia  po
rady  w raz z czasami dojazdów nie przekracza 1  godz.



W powyższe wynagrodzenie nie są wliczone koszty do
jazdów które muszą być pokryte oddzielnie.

Wynagrodzenie za poradę techniczną w sprawach wy
magających specjalnej pracy  lub studjów  opłaca się we
dług umowy.

Normy wynagrodzeń, 
za obliczenia statyczne i inne czyności inżynierskie wyko

nane przy opracowaniu projektu architektonicznego.

§ I-
Normy te  dotyczą budowli architektonicznych, w któ

rych konstrukcje odgrywają rolę drugorzędną oraz bu
dowli o konstrukcji szkieletowej.

§ 2 .

W ynagrodzenie za obliczenia statyczne i rysunki kon
strukcyjne obciążą zamawiającego zależnie od umowy w ła
ściciela budowy, lub opracowującego projekt architekto
niczny i nie może mieścić się w  normalnem wynagrodze
niu za sporządzenie projektu.

§ 3.
Obliczenie statyczne powinno ujmować wykonanie 

konstrukcji do projektu architektonicznego całkowicie 
i wyczerpująco, dając w ram ach tego projektu rozwiąza
nie konstrukcji najekonomiczniejsze i zapewniające jedno
cześnie zupełne bezpieczeństwo budowli.

§ 4.

Zakres opracowania obliczenia statycznego należy po
sunąć do tego stopnia, ażeby poszczególne rysunki kon
strukcyjne, dotyczące zarówno samej konstrukcji jak 
i sposobu je j wykonania, można było sporządzić bez dodat
kowych przeliczeń. W  tymże celu obowiązujące je s t zao
patrzenie obliczenia statycznego w szkice konstrukcyjne, 
ilustrujące w  wyczerpujący sposób samo obliczenie, przy
czem każda oddzielna pozycja obliczenia statycznego po
winna być związana z planem architektonicznym odpo- 
wiedniemi znakam i, zapewniającemi przejrzyste wzajemne 
zestawienie każdego podlegającego obliczeniu szczegółu 
arhitektonicznego z jego obliczeniem statycznem, bądź też 
dla. te j konstrukcji powinien być zestawiony specjalny 
przejrzysty plan.

§ 5.

Rysunki konstrukcyjne winny być tak  wykonane, by 
firm a wykonywująca budowę nie była zmuszona do po
nownego ich opracowania lub uzupełnienia. Rysunki w in
ne być wykonane stosownie do norm  P. K. N. lub w razie 
braku ich stosownie do przepisów lub zwyczajów.

§ 6.

Wynagrodzenie za obliczenie statyczne może być o- 
płacone w  zależności od kubatu ry  budowli. K ubaturę bu
dowli należy obliczać przyjm ując wysokość od podstawy 
stopy fundam entu do wierzchu ostatniego stropu, jeżeli 
dach nie podlega specjalnemu obliczeniu statycznemu. J e 
żeli zaś dach musi być specjalnie statycznie obliczony, w 
takim razie do poprzedniej (kubatury dolicza się objętość 
przestrzeni, okoloną obrysem zewnętrznym przekrycia da
chowego.

§ 7.

Wynagrodzenie za sporządzenie obliczenia statyczne
go i wykonanie rysunków konstrukcyjnych oblicza się w 
zależności od kubatury  budowli jak  następuje:

K ubatura hodo
wli m 3

W y n a g r o d z e n i e  w z ł o t y c h

Obliczenia
statyczne

Rysunki konstukcyjne 
i wykaz materjałów

600 180 270
700 200 300
800 220 330
900 240 360

1000 260 390
2000 450 675
3000 640 960
4000 800 1200
5000 945 1415
6000 1085 1625
7000 1220 1830
8000 1340 2010
9000 1440 2160

10000 1500 2250
20000 2400 3600
30000 3200 4800
40000 3900 5850
50000 4600 6900
60000 5250 7875
70000 5850 8775
80000 6350 9525
90000 6750 10125

100000 7000 10500

Uwaga 1. Dla objektów większych, niż 100000 nv‘ 
wynagrodzenie usta la  się na zasadzie spe
cjalnej umowy.

Uwaga 2. W artości pośrednie należy interpolować' 
linjowo. Np. dla 26850 n r  wynagrodzenie 
za obliczenie statyczne wyniesie:

6850
2400 +  (3200 — 2400) - -  =  2948 złotych 

10000
§ 8.

Jeżeli kostrukcja wymaga obliczania zespołów s ta 
tycznie niewyznaczalnych specjalnie skomplikowanych, lub 
wymagających zastosowania specjalnych dla danego wy
padku opracowywanych teoryj oraz żmudnych obliczeń, wy
nagrodzenie za obliczenie statyczne wynosi 1,5 do 2-krot- 
ną kwotę przewidzianą w tabeli § 7, przyczem za rysun
ki konstrukcyjne opłata nie zcstaje podwyższona.

S 9-
Dla wszelkich budowli szkieletowych wynagrodzenie 

statyczne i rysunki konstrukcyjne wynosi 2-krotną kwo
to przewidzianą w tabeli § 7.

§ 10.
Sprawdzenie obliczeń statycznych, wykonanych przez 

inną osobę, opłaca się wr wysokości 0,4 kwoty, przewidzia
nej przez tabelę § 7, jeżeli przedmiotem sprawdzenia jest 
metoda wykonania obliczeń, krytyka założeń i wartość 
konstrukcyjna rezultatów, lecz bez sprawdzenia działań 
liczbowych. Jeżeli sprawdzenie obejmuje ponadto działania 
liczbowe, w tedy sprawdzenie opłaca się według tabeli § 7.

§ 11.
Jeżeli p ro jek t architektoniczny obejmuje stropy wy

łącznie żeberkowe lub ceglano-betonowe, z pewnemi tylko 
sporadycznemi fragm entam i żelazobetonowemi (np. jedne 
schody, jeden typ  balkonu i t. p., lecz z wyłączeniem posa
dowienia budowli na ławach żelazobetonowych) w ynagro
dzenie za  obliczenie statyczne wynosi 0,7 kwoty, przewidzia
nej w  tabeli § 7.

§ 12 .

Wszelkie zm iany w  projekcie architektonicznym, wy
m agające nowego opracowania konstrukcyjnego i ponow



nego przeliczania statycznego, powinny być w ynagradza
ne osobno według niniejszych norm.

§ 13.
Wynagrodzenie za rysunki konstrukcyjne i  uzupeł

nienie obliczeń statycznych, wynikających z opracowania 
projektu konstrukcji w raz z wykazem m aterjałów , wynosi 
kwotę, przewidzianą w tabeli § 7 Iza rysunki konstrukcyj
ne, lecz tylko w wypadku, jeżeli rysunki konstrukcyjne 
są wykonane n a  podstawie obliczenia statycznego, wyko
nanego przez tę  samą osobę. W przeciwnym wypadku, 
t. zn. jeżeli rysunki konstrukcyjne należy opracować na 
podstawie obliczenia, wykonanego przez inną osobę, opła
ta  wynosi 1,4 kwoty, przewidzianej w tabeli § 7 za rysun
ki konstrukcyjne.

§ 14.
Jeżeli projekt architektoniczny składa się z szeregu 

powtarzających się w kierunku poziomym elementów, dla 
których obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne po
w tarzają się bez zmiany, wówczas należność redukuje się 
odpowiednio dla elementu drugiego w  stosunku 50% 
kwot, przewidzianych w  §§ 7, 8, 9, 10, 11, i 13. Dla trze 
ciego i następnych redukuje się o 75%. Żadna redukcja 
wynagrodzenia nie może wypływać z powtarzających się 
konstrukcyj, zaw artych w jednym i tym  samym elemen-

§ 15.
Jeżeli budowla spoczywa na specjalnych fundam en

tach, np. palach, studniach i t. p., wynagrodzenie powin
no być określone według oddzielnej umowy.

§ 16.
Obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne przebu

dowy opłaca się, jak  przy nowej budowie.

§ 17,
Przy częściowej przebudowie za podstawę do oblicze

nia kubatury  należy przyjąć tę  kubaturę, k tó rą  należy 
wziąć pod uwagę przy sporządzaniu obliczenia statyczne
go, bądź też wynagrodzenia za obliczenie statyczne i ry 

sunki konstrukcyjne usta la  się w tym  wypadku na pod
stawie specjalnej umowy.

§ 18.
Jeżeli przy  ekspertyzie (np. sądowej) potrzebne je st 

dokonanie obliczenia statycznego, wtedy obliczenie sta
tyczne opłaca się według tabeli § 7, przyczem za podsta
wę obliczenia kubatu ry  należy przyjąć całkowity f ra g 
ment budowli, obejmujący elementy niezbędne do sporzą
dzenia obliczenia statycznego.

§ 19.
Wykonane obliczenia statyczne i rysunki konstruk

cyjne stanowią własność au to ra  i  wynagrodzenie obejmu
je jedynie prawo do jednorazowego ich wykorzystania 
przez zamawiającego dla danej budowy. P rzy  ponownem 
ich użyciu do następnej budowy au to r winien otrzymać 
20r/c wypłaconego honorarjum , W razie wykonania p rac 
dla budynków typowych, co winno być przez zam aw iają
cego zaznaczone, wynagrodzenie winno być zwiększone 
trzykrotnie według tabeli § 7.

§ 20.
Sprawdzania wykonania i współpraca przy odbiorze 

robót konstrukcyjnych w raz z poradą techniczną udziela
ną kierownictwu budowy przy rozstrzyganiu trudn ie j
szych zagadnień w czasie przeprowadzenia budowy, wyna
gradza się w wysokości 0,5 kwoty, przewidzianej w tabeli 
§ 7 za obliczenia statyczne.

§ 21.
W spółpraca z kierownictwem budowy przy oddawa

niu robót i zaw ieraniu umów z przedsiębiorstwami, wy
znaczenie kolejności i sposób wykonania poszczególnych 
robót, wskazówki przy sprawdzaniu rachunków, udział w 
komisjach odbiorczych, sprawdzanie rysunków wykonaw
czych (lecz bez spraw dzania obliczeń statycznych), wska
zówki przy wznoszeniu skombinowanych rusztow ań i des
kowań, wynagradzane jest razem  za wszystkie powyższe 
czynności i wynosi 0,80 kwoty przewidzianej w tabeli 
§ 7.

Każda z tych norm jest do nabycia w Sekretarjacie Związku po cenie 0.50 zł. za 
sztukę (także z kosztami przesyłki).

KOMISJA URBANISTYKI.
Komisję tę pod przewodnictwem inż. mag. Zygm unta Ru

dolfa, zorganizował Związek po II  Zjeździe Inżynierów Bu
dowlanych, wypełniając jedną z uchwał tego Zjazdu. Ko
ledzy zainteresowani tym, coraz bardziej rozwijającym  się, 
działem wiedzy inżynierskiej proszeni są o nadsyłanie zgło
szeń udziału w pracach Komisji do S ekretarjatu  Związku. 
W razie nadesłania zgłoszenia będą zainteresowanym wy
słane zawiadomienia o zebraniach Komisji.

KOMISJA ZAGRANICZNA.

Komisja utrzym uje stały kontakt ze Związkiem Mostów
i Konstrukcyj (Association In ternational des Ponts et 
Charpentes a Zurich) i ekspozyturą tego Związku,— Komi
tetem Organizacyjnym Kongresu jesiennego w  Berlinie 
(szczegóły organizacji Kongresu podano w Nr. 1. Biulety
nu).

Skład polskiej delegacji na Kongres A. I. P. C. zosta
nie w najbliższym czasie ustalony.

Obecnie kompletuje się m aterja ły  i dane o najnowszych 
budowlach wykonanych w Polsce, których opisy opubliko
wane zostaną w specjalnym biuletynie kongresowym. W

najbliższym czasie, po otrzym aniu szczegółowego program u 
Kongresu, Komisja Zagraniczna przystąpi do organizowa
nia wycieczki na Kongres.

KOMISJA PRZECIWPOŻAROWA.
Komisja została utworzona w m arcu 1935 r.1) —  Prace 

rozpoczęto od naw iązania kontaktu z podobnemi innstytu- 
cjami zagranicznemi i uzyskano cenne m aterja ły  dokumen
tacyjne

W zorując się na przestudjowanych przykładach zagra
nicznych postanowiono zainicjować budowę pieca, mające
go umożliwić badania poszczególnych m aterjałów  budowla
nych, jak  również elementów i całych ustrojów  konstrukcyj
nych w w arunkach jaknajbardzie j zbliżonych do istn ieją
cych podczas pożaru.

W celu zrealizowania budowy postanowiono spraw ą ba
dań przeciwpożarowych zainteresować władze, instytucje u- 
bezpieczeniowe i przemysły m aterjałów  budowlanych.

Rozesłany odpowiedni memorjał spotkał się z przychyl- 
nem przyjęciem zwłaszcza n a  terenie Związku Prywatnych 
Zakładów Ubezpieczeń w Polsce.

') Skład Komisji podano w Nr. 1. Biuletynu.



Sprawa udzielenia przez Związek Zakł. Ubezp. subwen
cji na budowę pieca będzie rozpatryw ana na jednem z n a j
bliższych zebrań Komitetu Wykonawczego tego Związku.

Zainteresowane przemysły m aterjałów  budowlanych: 
cementowy, hutniczy i ceramiczny zadeklarowały dostawę 
potrzebnych do budowy pieca doświadczalnego głównych 
materjałów. Pertrak tacje z Zarządem Miejskim m. st. W ar
szawy o uzyskanie placu pod budowę pieca w granicach 
Wielkiej W arszawy znajdu ją się obecnie w toku i są bliskie 
pomyślnego końca.

KOMISJA BADANIA KAMIENI BUDOWLANYCH.
Komisja została powołana w m aju 1935 r. naskutek 

uchwał Zjazdu Delegatów Laboratoriów  Budowlanych. W 
ciągu rocznej działalności Komisja odbyła jedenaście po
siedzeń, z których dwa pierwsze zostały poświęcone sp ra
wom organizacyjnym  i ustaleniu program u pracy. Podczas 
pozostałych dziewięciu posiedzeń przedyskutowano i opraco
wano projekty dwuch norm, a mianowicie:

1 ) nazwy narzędzi kamieniarskich,
2 ) czynności przy obróbce kamieni
1 nazwy obrobionych powierzchni.
M aterjał do dyskusji na plenum Komisji przy opra

cowywaniu powyższych projektów przygotowywany był 
pizez specjalnie w tym  celu wyłonioną Podkomisję pod 
przewodnictwem inż. arch. Mieczysława Popiela.

Opracowane projekty zostały złożone do S ekretarjatu  
P. K. N. w celu poddania krytyce szerszemu ogółowi drogą 
opublikowania ich w odpowiednich organach. W dalszym 
ciągu swych prac Komisja ma zam iar przystąpić do opra
cowania norm:

1 ) metod badań kamieni budowlanych, pobierania wzo
rów i próbek,

2) warunków dostawy kam ienia jako m aterjału ,
3) m aterjałów  wiążących i pomocniczych,
4) przepisów wykonania i warunków technicznych od

bioru robót kamieniarskich.

KOMISJA IZOLACYJNA.
Sekcja asfaltow a Komisji Izolacyjnej uzgodniła ostat

nio 7 projektów norm asfaltowych m aterjałów  izolacyjnych, 
a mianowicie:

1. A sfalt do izolacji podziemnej.
2 A sfalt do izolacji nadziemnej.
3. Oleje m ineralne do gruntow ania powierzchni budo

wli przed ułożeniem asfaltowej powłoki uszczelniającej.
4. Zapraw a asfaltow a do robót podziemnych.
5. Zapraw a asfaltow a do robót nadziemnych.
6. A sfalt do izolacji przeciwwodnej.
7. A sfalt do izolacji kwasoodpornej.
Oprócz norm opracowana została krótka instrukcja 

techniczna stosowania izolacji asfaltowej. Na najbliższem 
zebraniu Komisji norm y te  i wytyczne stosowania będą osta
tecznie przedyskutowane i ukażą się już w druku (do ze
brania sprzeciwów) prawdopodobnie w N r. 5 „Przeglądu 
Budowlanego".

KOMISJA KONSTRUKCYJ DREWNIANYCH.

Dnia 3 kwietnia r. b. odbyło się drugie posiedzenie Ko
misji, pod przewodnictwem prof. Bryły, poświęcone dys
kusji nad projektem norm, opracowanym przez prof. W. 
Żenczykowskiego. Do szczegółowego opracowania danych 
liczbowych powołano podkomisję w składzie: prof. Żenczy- 
kow'ski, inż. Dąbrowski i m jr. Zaleski. Komisja postanowi
ła ponadto zaprosić do udziału w pracach dr. Chodzickiego, 
zranego autora prac o norm alizacji gatunków drewna.

KOMISJA BADAŃ GRUNTÓW.
W dn. 22 — 26 czerwca r. b. odbędzie się w H arvard  

U niversity w Cambridge, Mass., U. S. A. Międzynarodo
wa K onferencja w spraw ach mechaniki gruntów  i funda
mentowania.

Prace konferencji zostaną wydane w dwóch tomach:
1 ) skróty referatów  i 2) dyskusja; —  wydawnictwo to 
nie będzie dopuszczone do sprzedaży i będzie wysłane wy
łącznie osobom i instytucjom, które zgłoszą się na człon
ków konferencji, czy to biorących udział osobiście, czy też 
bez obecności osobistej (absentee members). Koszt zgłosze
nia 5 dolarów, które sek re tarja t konferencji musi otrzy
mać nie później jak  15 m aja r. b.

Bliższych inform acyj dostarczyć może S ekretarjat 
Związku.

KOMISJA LABORATORJÓW.
Zjazd delegatów laboratorjów budowlanych podczas
II Zjazdu Inżynierów Budowlanych w Katowicach.

W uzupełnieniu sprawozdań prasowych z II Zjazdu 
Inżynierów Budowlanych w Katowicach, które ukazały się 
w wielu polskich czasopismach technicznych, dodać należy, 
ż p  podczas tego Zjazdu odbyły ,się ~w czasie obiadów zebra
nia delegatów polskich 'aboratorjów  budowlanych (15 i 16.
II. 1936).

Zebrania te, choć z n a tu ry  rzeczy bardzo krótkie (od
bywały się w przerwach między posiedzeniami plenarnemi 
sekcyj Z jazdu), pozwoliły zetknąć się w celowej dyskusji 
delegatom rozmaitych ośrodków badawczych. Złożone sp ra
wozdania z działalności za okres od pierwszego Zjazdu 
delegatów laboratorjów  dały jasny pogląd na stan polskich 
badań. Ośrodki badawcze były reprezentowane prawie w 
komplecie: W arszawa, Poznań, Katowice, Lublin, Porąbka 
i Modlin (Centrum  Wyszkolenia Saperów). Lukę stanowił 
brak delegatów Lwowskiej Mechanicznej S tacji Doświad
czalnej.

W trakcie obrad nad wspólnemi pracami polskich la
boratorjów  wysunięto do realizacji następujące postulaty 
jako szczególnie pilne:

a) konieczność opracowania program u zagadnień ba
dawczych z dziedziny budownictwa;

b) konieczność rejestracji prac badawczych wykony
wanych w poszczególnych laboratorjach;

c) zbieranie cyfr wytrzymałościowych osiągniętych w 
ciągu la t dorywczo w poszczególnych laboratorjach dla róż
nych m aterjałów ;

d) nawiązanie bliższego kontaktu między laboratorjam i 
zapomocą odpowiednich Komisyj Laboratorjów  i Badania 
Gruntów.

Wymienione w p-cie d) Komisje ukonstytuowały się 
bezpośrednio po Zjeździe Katowickim i prowadzą już oży
wioną działalność, k tóra, miejmy przekonanie, znormalizu
je stosunki w  polskich ośrodkach badawczych i wzmoże 
ich działalność przez zainicjowanie i przeprowadzenie spe
cjalizacji badań.

KOMISJA ODCZYTOWA
W dniu 11 m aja (poniedziałek) b. r. o godz. 20,30 w 

gmachu Stowarzyszenia Techników, Czackiego 3—5. inż. 
Jan  Kubalski wygłosi odczyt p. t .:

„Walka z hałasem, ulicznym”.
W końcu m aja r. b. Komisja Odczytowa przewiduje 

zorganizowanie na przystani Stowarzyszenia Techników 
przy ul. Solec 10 zebrania towarzyskiego członków Związku 
i idproszonycn gości. O term inie i szczegółach zebrania 
rozesłany będzie okólnik.



Ogłoszenie o Przetergu Nr. 2377/2299/36/Bud
Dyrekcja P. M. T. w  W arszawie ul. Nowy 

Świat 4, ogłasza nieograniczony przetarg  na roz
budowę Zakładu U praw y Tytoniu w  Krzemieńcu.

Budynki o kubaturze łącznej ok. 9500 m3.
P rzetarg  odbędzie się dnia 4 m aja br. o godz. 

12-ej w Dyrekcji P. M. T..
Oferty na piśmie, identyczne w treści z opisem 

oraz ilością poszczególnych robót w kosztorysie 
wstępnym, sporządzone na drukach kosztorysu śle
pego otrzymanych z Dyrekcji P. M. T. ściśle po
dług Regulaminu wykonywania robót budowlanych 
i instalacyjnych w Polskim Monopolu Tytoniowym 
przez przedsiębiorców pryw atnych —  winny firm y, 
fachowo w budownictwie uzdolnione, składać lub 
przesyłać pocztą do Dyrekcji P. M. T. w W arszawie, 
ul. Nowy Świat 4, Biuro Budowlane, w kopertach 
podwójnych, zapieczętowanych lakiem z pieczęcią 
firmową. K operta przetargow a P. M. T. w inna s ta 
nowić opakowanie zewnętrzne, a na którem firm a 
zaznaczy N r. niniejszego ogłoszenia.

Pozatem do oferty  należy dołączyć:
a) deklarację n a  druku otrzymanym z Dyrekcji 

P. M. T.,
b) wykaz budowli, wykonanych dotąd przez f i r 

my, przedewszystkiem dla instytucji państ
wowych i komunalnych.

Dowód wpłacenia w Kasie Skarbowej wadjum 
w wysokości 3%  zaoferowanej sumy winien być do

ręczony lub nadesłany Dyrekcji P. M. T. w  W ar
szawie w oddzielnej zalakowanej kopercie przed 
otwarciem ofert. Dowód ten zostanie złożony w de
pozycie Dyrekcji P. M. T. do dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Term in składania ofert upływa o godz. 12-ej 
dnia 4 m aja 1936 r. bezpośrednio przed rozpoczę
ciem postępowania przetargowego.

O ferty nieodpowiadające wyżej wymienionym 
warunkom lub złożone po upływie term inu rozpa
tryw ane nie będą.

Inform acje, dotyczące projektu budowy, udzie
lane będą w Dyrekcji P. M. T. w W arszawie, ul. 
Nowy Świat 4 przez Kierownika B iura Budowla
nego w godzinach między 12 — 14 codziennie prócz 
niedziel i świąt. Tamże otrzymać można za opłatą 
5 złotych:

1 ) d ruk kosztorysu ślepego,
2 ) d ruk deklaracji,
3) kopertę przetargow ą |  

i zapoznać się z regulaminem wykonywania robót 
budowlanych i instalacyjnych w Polskim Monopolu 
Tytoniowym przez przedsiębiorców prywatnych.

W arszawa, dnia 15 kwietnia 1936 r.

Za D yrektora P. M. T.
SZEF DZIAŁU OGÓLNEGO

(—)E . J. Czerniawski

Ogłoszenie o Przetargu Nr. 2657/2296/33/Bud.
Dyrekcja P. M. T. w W arszawie, ul. Nowy 

Świat 4, ogłasza nieograniczony p rze targ  n a  prze
budowę magazynu w Zakładzie Uprawy Tytoniu 
P. M. T. w Grudziądzu.

Budynek o kubaturze ok. 31000 m \
P rzetarg  odbędzie się dnia 4 m aja b. r. o godz. 

12-ej w Dyrekcji P. M. T.
Oferty na piśmie, identyczne w treści z opisem 

oraz ilością poszczególnych robót w kosztorysie w stęp
nym, sporządzone na drukach kosztorysu ślepego 
otrzymanych z Dyrekcji P. M. T. ściśle podług Regu
laminu wykonywania robót budowlanych i instalacyj
nych w Polskiem Monopolu Tytoniowym przez 
przedsiębiorców prywatnych — winny firm y, fa 
chowo w budownictwie uzdolnione, składać lub prze
syłać pocztą do Dyrekcji P. M. T. w W arszawie, ul. 
Nowy Świat 4, Biuro Budowlane, w kopertach pod
wójnych, zapieczętowanych lakiem z pieczęcią firm o
wą. Koperta przetargowa P. M. T. w inna stanowić 
opakowanie zewnętrzne, na którem firm a zaznaczy 
Nr. niniejszego ogłoszenia.

Pozatem do oferty  należy dołączyć:
a) deklarację n a  druku otrzymanym z Dyrek

cji P. M. T.,
b) wykaz budowli, wykonanych dotąd przez f i r 

my, przedewszystkiem dla instytucji państ
wowych i komunalnych.

Dowód wpłacenia w Kasie Skarbowej w adjum

w wysokości 3°/c zaoferowanej sumv winien być do
ręczony lub nadesłany Dyrekcji P. M. T. w W ar
szawie w oddzielnej zalakowanej kopercie przed 
otwarciem ofert. Dowód ten zostanie złożony w de
pozycie Dyrekcji P. M. T. do dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Termin składania ofert upływa o godz. 12-ej 
dnia 4 m aja 1936 r. bezpośrednio przed rozpoczęciem 
postępowania przetargowego.

Oferty, nieodpowiadające wyżej wymienionym 
w arunkom  lub złożone po upływie term inu rozpa
tryw ane nie będą.

Inform acje, dotyczące projektu budowy, udzie
lane będą w Dyrekcji P. M, T. w W arszawie, ul. 
Nowy Świat 4 przez kierownika B iura Budowlane
go w godzinach między 12 — 14 codziennie prócz 
niedziel i świąt. Tamże otrzymać można za opłatą 
5 złotych:

1 ) druk kosztorysu ślepego,
2 ) druk deklaracji,
3) kopertę przetargow ą

i zapoznać się z regulaminem wykonywania robót 
budowlanych i instalacyjnych w Polskim Monopolu 
Tytoniowym przez przedsiębiorców prywatnych.

W arszawa, dnia 15 kwietnia 1936 r.
Za D yrektora P. M. T.

SZEF DZIAŁU OGÓLNEGO
( — ) E. J. Czerniawski
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I. LUFT.

PROCEDURA ZLECANIA ROBÓT
Ustawa o dostawach i robotach na rzecz ręki publicz

nej jest jedną z form, w jakiej może się ujawnić i sku
tecznie działać ingerencja państw a, kształtująca życie go
spodarcze według wymagań interesu publicznego. N ie
stety wydana w roku 1933 ustaw a pozostała dotychczas 
martwą literą spowodu braku rozporządzenia wykonawcze
go, któreby je j nadały rumieńców życia. N ie wiemy, co jest 
przyczyną tej niebywałej zwłoki w wykonaniu ogłoszonej 
prawomocnie ustawy. Domyślać się jedynie możemy, iż sto
ją  tu  na przeszkodzie rozbieżności resortowe, a w szcze
gólności nazbyt wąskie nastawienie niektórych resortów, 
reprezentujących jednostronne i egoistyczne stanowisko zle
ceniodawcy robót.

Uważamy zatem za właściwe zwrócić znowu do tem a
tu, który już niejednokrotnie obszernie omawialiśmy (ostat
nio str. 175 — 178 w roku 1935). Tym razem przedewszyst
kiem zajmiemy się zagadnieniem celowości systemu zleca
nia robót przez rękę publiczną głównie z punktu widzenia 
potrzeb ogółu.

Powtarzamy to, co już niejednokrotnie akcentowa
liśmy, iż dobrze pomyślana i realizowana ustaw a musi 
w tej dziedzinie1 racjonalnie pogodzić dwie napozór sprzecz
ne tendencje: bezpośredni interes Skarbu Państw a z dzia 
łaniem ku wzmacnianiu i kierowaniu we właściwym kie
runku organizacji tych placówek gospodarczych, które są 
odbiorcami zleceń ręki publicznej.

Krótkowzroczną bowiem jest polityka niektórych zle
ceniodawców ręki publicznej, którym się wydaje, iż bro
nią prawdziwego interesu publicznego, goniąc bezkrytycz
nie za złudą nadm iernej taniości.

Taniość, która w większości wypadków nie jest wyni
kiem rzeczywistej sprawności, bije rikoszetem w samą in
stytucję zlecającą w postaci nielojalnego wykonania zobo
wiązań, przewlekania terminów i niedostatecznej jakości. 
Daje się ona we znaki gospodarce ogólnej, szerząc nie
wypłacalność jaw ną i ukrytą, przedewszystkiem właśnie 
w stosunku do Skarbu Państw a i innych instytucji publicz
nych, które tem samem pokrywają inną drogą straty , 
powstałe wskutek zawierania umów po cenach deficyto
wych.

Wszyscy, którzy obserwują fata lny  układ rzeczy, jaki 
dotychczas się ujawnił naskutek nieprzemyślanej polityki 
zleceniodawczej, zdają sobie jasno sprawę, iż na ćłużs/ą 
metę dla interesu Skarbu nie może być obojętne, z kim

i na jakich warunkach są zawierane umowy w im ieiiu 
Skarbu, a dla gospodarki ogólnej decydujące ma znae.-e 
nie, by najsilniejszy ekonomicznie zleceniodawca swoją 
polityką działał uzdrawiająco na organizację przedsię
biorstw  budowlanych, które realizują cały program  in
westycyjny zarówno ręki publicznej jak  i prywatnej, a za
tem m ają duży wpływ na racjonalność zużytkowania du
żych kapitałów, skierowywanych corocznie na ten cel.

Z tego punktu widzenia ustaw a na terenie zlecania 
robót budowlanych powinna dążyć do wzmacniania tych 
jednostek gospodarczych, które wykazują największą  
sprawność i do popierania tyc.li placówek, które najwięcej 
się przyczyniają do postępu technicznego i organizacyj
nego.

W granicach, podyktowanych zwięzłością ujęcia, przed
stawimy niektóre metody i środki, których zastosowanie 
prowadzi do tych dwu bezspornie najważniejszych celów 
ogólnych ustawy.

Pierwszym zatem warunkiem jest możność dotarcia do 
najbardziej sprawnego dla danej roboty przedsiębiorcy, któ
ry  to warunek może być spełniony tylko w tym wypadku, 
gdy tabela wyniku przetargu stoi w pewnym stosunku do 
rzeczywistych kosztów, jakie poszczególni oferenci będą 
musieli ponieść na danej robocie.

By jednak ceny zaoferowane na przetargu przez po
szczególne firm y były odpowiednikiem ich rzeczywistych 
kosztów wykonania, muszą być spełnione pewne warunki, 
bez których tabela ofert na przetargu jest tylko złudnym 
obrazem, zniekształcającym faktyczny stan rzeczy.

Pierwszym warunkiem jest tu  możność i konieczność 
ponoszenia przez oferenta całkowitego ryzyka finansowe
go w ramach umowy. By ten warunek mógł być spełniony 
muszą oferenci rozporządzać środkami finansowymi odpo
wiadającymi wielkości ponoszonego ryzyka, a równocześnie 
musi być wykluczona możliwość łatwego i bezkarnego prze
rzucania własnych s tra t na osoby trzecie (dostawców, ro
botników, Skarb Państwa, Ubezp. Społeczna).

A zatem jednym z warunków udziału w przetargach 
powinno być wykazanie się zasobami finansowymi, odpo- 
wiedniemi dla wykonania danej roboty i upewnienie się 
przez zleceniodawcę, czy firm a spełnia swe zobowiązania 
wobec wierzycieli; czy płaci uczciwie i regularnie swych 
robotników, czy nie zalega wobec Urzędów Skarbowych 
i Ubezp. Społ. i jaką  ma opinję w świecie dostawców.



W dalszym ciągu, by cyfrowy wynik przetargu nie 
był zbiorem błędów kalkulacyjnych, wszyscy oferenci mu
szą mieć możność pełnego i dokładnego zbadania warunków 
budowy i zdania sobie sprawy z przewidywanych kosztów 
budowy tak, by ich kalkulacja mogła być przeprowadzo
ną we wszystkich szczegółach z pełną świadomością i jak 
największą ścisłością.

W tym  celu muszą być zachowane następujące wa
runki:

1) Projekty winny być we wszystkich potrzebnych do 
obliczenia kosztów szczegółach przygotowane i wszystkim 
oferentom znane.

2) Dane miejscowe i terenowe powinny być przez zle
ceniodawcę dokładnie zbadane i wyniki tych badań oferen
tom zakomunikowane.

3) Wszystkie inne warunki, które w jakikolwiek spo
sób wywierają swój’ wpływ na koszt wykonania, winny być 
ściśle zdefinjowane, a oferenci nietylko powinni o tych w a
runkach wiedzieć, ale również powinni mieć gw arancję, iż 
zostaną one lojalnie przez zleceniodawcę dotrzymane.

Ten ostatni punkt, ze względu na bardzo rozpowszech
nione w praktyce wykroczenia przeciw postawionej w  nim 
zasadzie jasności warunków umownych i ścisłego ich wy
pełniania, wymaga specjalnego omówienia przynajm niej 
na przykładzie niektórych ważnych odcinków umowy.

Jakość wykonania w inna być żądana tylko w takim 
stopniu, w jakim  jest naprawdę potrzebna i w jakim  rze
czywiście będzie w trakcie wykonania budowy wymagana 
i przez należytą kontrolę zapewniona. Nadmierne żądanie 
jakości jest niepotrzebnem podnoszeniem kosztów budowy, 
a niedopilnowanie postawionych wymagań rozzuchwala ty l
ko niesolidnych wykonawców na niekorzyść tych, którzy 
szanują swe zobowiązania.

Terminy wykonania, które wpływają w dużym stop
niu na szereg ważnych elementów kalkulacji, winny być 
zgóry racjonalnie określone. Przedsiębiorca zaś winien 
mieć pewność, iż w razie przedłużenia ich bez winy z jego 
strony może on z całą pewnością liczyć na słuszną rekom
pensatę ze strony zleceniodawcy. Podkreślić tu  należy, iż 
nadmiernie krótkie term iny, tak  chętnie szafowane przez 
niektórych krewkich kierowników instytucyj zleceniodaw- 
czych, podnoszą w sposób niewspółmierny koszty budowy 
i z tego powodu stosowanie ich powinno być ograniczone do 
naprawdę wyjątkowych wypadków, a  nie dla pokrycia nie
sprawności z okresu przygotowania program u i projektu 
i rozstrzygania przetargu.

Sposób i term in wypłaty należności stanowią najw aż
niejsze zobowiązanie zleceniodawcy, od którego zależy wie
le czynników kalkulacji kosztów, a  przedewszystkiem koszt 
i wielkość kapitału  obrotowego. Muszą one zatem być prze
widziane w umowie w te j formie, by niepotrzebnie nie pod
nosiły kosztów budowry (ograniczenie wysokości i form y żą
danych zabezpieczeń, możliwe przyśpieszenie terminów wy
p ła t). Sam zaś term in w ypłaty nie może być w żadnym 
razie uzależniony od dobrej woli wykonawców umowy, lecz 
wymieniony jako zasadniczy ich obowiązek, którego niedo
trzym anie musi być obwarowane szeregiem rygorów na ko
rzyść przedsiębiorcy.

Nakoniec zakres i wielkość ryzyka nakładanego na 
przedsiębiorcę powinny być ograniczone do granic życiowo 
rozsądnych. Przedsiębiorca musi ponosić normalne ryzyko 
w zakresie wahań cen, niedokładności określenia wydajno
ści pracy i ilości zużytych m aterjałów. Ponosi on również 
całkowite ryzyko techniczne. Nie jest jednak racjonalne,
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by ponosił on ryzyko wskutek niedokładnych badań grun
tu  i warunków wodnych, by musiał brać na siebie odpo
wiedzialność za wypadki wywołane działaniem sił wyż
szych, by obciążały go konsekwencje niedokładnie opraco
wanego projektu, późniejszych jego zmian. Nie jest zatem 
rozsądne umieszczanie w warunkach przetargowych takich 
ogólnikowych określeń jak : „bez względu na rodzaj grun
tu ”, „wraz z potrzebnem pompowaniem wody”, „według 
rysunku" (którego niem a), „bez względu na odległość prze
wozu” i t. p. Tego rodzaju przerzucanie nieokreślonego 
ryzyka na wykonawcę musi znaleść swój odpowiednik 
w kosztach racjonalnie skalkulowanej oferty, a zatem pro
wadzi do cen, które powinny odpowiadać najdroższej ewen
tualności, chyba że przyjmiemy, iż właściwem jest ofero
wanie na chybił tra fił, z przymykaniem oczu na możliwe 
ewentualności.

Wymieniliśmy tu  niektóre tylko warunki, składające 
się na stworzenie z przetargu takiego automatycznego 
układu, przy którym istnieje prawdopodobieństwo, iż su
my złożonych ofert mogą być realne, przy których w prze
ta rgu  ograniczono do minimum nastrój hazardu i który 
wobec tego daje najwięcej szans, iż na nim zwycięstwo 
zdobywa najspraw niejszy a  zatem najbardziej pożądany 
oferent, a  nie najbardziej lekkomyślny, lub najmniej po
siadający skrupułów.

Te w arunki zwiększałyby jedynie gwarancję realności 
złożonych ofert. Dla ręki publicznej nie powinny być jed
nak obojętne również i pewne inne walory, charakteryzu
jące firm y, wykonujące dla niej budowy.

W zakresie tych walorów w pierwszej linji ważny jest 
typ organizacyjny przedsiębiorstwa. Chodzi tu  o takie ce
chy, które charakteryzują fachowość, dbałość o opinję i sta
łość organizacyjną przedsiębiorstwa. W interesie ogółu le
ży podnoszenie organizacyjne wykonawstwa robót, rozsze
rzanie kadr pracowników i robotników kształconych i wy
rabianych pod dobrym kierunkiem i w solidnej atmosferze 
pracy. Również d la postępu wiedzy i techniki je st ważnem, 
by placówki wykonawcze miały chęć, ambicję i interes gro
madzenia i przekazywania własnych doświadczeń.

Te cechy są potrzebne przedewszystkiem w .tym celu, 
by budownictwo na długiej fali postępu dążyło do rzeczy
wistego usprawnienia, gdyż niestety z wielu powodów ma
my dużo do nadrobienia w tym  względzie, zawdzięczając 
to uwstecznienie i tę  dezorganizację nie w ostatniej linji 
metodom zlecania robót.

Sądzimy zatem, iż instytucje zleceniodawcze popierać 
winny specjalizację przedsiębiorstw, dawać pierwszeństwo 
placówkom nastawionym na sta łą  i ciągłą pracę, a w każ
dym razie wykluczać od udziału w przetargu firmy, które 
nie mogą się wykazać przynajmniej trzyletnią pozytywną 
działalnością. Zlecenia ręki publicznej nie mogą bowiem 
stawać się terenem bezkarnie przeprowadzanych doświad
czeń dla nowopowstających firm.

Szereg cech poprzednio wymienionych mogą być je
dynie kultywowane w zbiorowisku o odpowiedniem nasta
wieniu społecznem. W tym  kierunku dużą pomoc oddać mo
gą dobrze prowadzone i w odpowiednie uprawnienia za
opatrzone organizacje zawodowe, którym należy udzielać 
jak  najdalej idącego poparcia, aby mogły to  zadanie kul
tywowania właściwej atmosfery uprawiać z jak  najlepszym 
skutkiem. Ten bardzo ważny moment, niestety jeszcze w 
wielu miejscach niedoceniany, winien w interesie spratty 
być również uwzględniony w przepisach regulujących 
kwestję przetargową.



*
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Pragniem y z całym naciskiem podkreślić i zwrócić 
uwagę czynników decydujących o w arunkach wykonania 
ustaw y o dostawach i robotach, iż nie je s t zupełnie natu-

rałnem  i dla spraw v korzystnem łączne traktowanie spra
wy dostaw np. mięsa i skomplikowanych spraw wyko
nawstwa robót budowlanych. Te ostatnie wykazują tyle 
cech odrębnych, iż koniecznem jest wyodrębnienie przepi
sów o zlecaniu budów w oddzielną grupę, któraby w spo
sób racjm.atiiy uwzglęnila specyficzne cechy budownictwa.

SPRAWA ROBOTNICZA W BUDOWNICTWIE
(A rtyku ł dyskusyjny).

A utor poniższych uwag pragnie przedewszystkiem za
strzec, że przedstawienie zagadnienia stanowi wynik w łas
nych jego obserwacyj i poglądów, które być może nie bę
dą podzielone przez wszystkich lub niektórych czytelników 
„Przeglądu Budowlanego". A utor sądzi jednak, że w yjaś
nienie pewnych faktów  i należyte zdanie sobie spraw y z 
sytuacji może dla wszystkich okazać się wysoce pożytecz-

Spraw a robotnicza w budownictwie nie jest tylko za
gadnieniem interesującem  poszczególnych przedsiębiorców 
i robotników u nich zatrudnionych. Budownictwo stanowi 
wynik działalności inwestycyjnej wszystkich w arstw  spo
łecznych, a przedewszystkiem insty tucji publicznych i dla
tego cena pracy w budownictwie odbija się z istoty rzeczy 
na koszcie budowy i wynikach finansowych całej akcji bu
dowlanej.

Ale jednocześnie budownictwo zatrudnia rzesze robot
ników, którzy na rynku pracy stanowią element może n a j
bardziej z pośród wszystkich zawodów ruchliwy i zmien
ny, a, w związku z brakiem  stałości zatrudnienia, wysoce 
podatny do wszelkiego rodzaju wystąpień. Stąd element 
robotników budowlanych rozrzuconych w różnych pun
ktach ośrodków miejskich — w razie walk strajkowych 
sta je  się czynnikiem wywołującym podniecenie w całym o- 
środku miejskim, a tem  samem spraw y te  nab ierają  zna
czenia z ogólnopaństwowego punktu widzenia, gdyż doty
czą stanu ładu i praworządności w mieście.

Problem robotniczy w budownictwie posiada kilka za
sadniczych elementów, które całkowicie różnią go od sp ra
wy robotniczej w zakładach fabrycznych. Należy je tu  ko
lejno bliżej nakreślić.

Budownictwo jest przemysłem, czy jak  kto woli za
wodem sezonowym. Byłoby to twierdzenie zwykłym tru iz
mem, gdybyśmy zdawali sobie dobrze sprawę, że w istocie 
sazonowość ta  obejmuje trzy  zupełnie odrębne i charakte
rystyczne elementy. Budownictwo jss t bowiem sezonowe o 
tyle, że przez okres od grudnia do m arca włącznie —  cza
sem już od listopada do kwietnia nie można prowadzić ro
bót pod względem technicznym, co w konsekwencji powo
duje automatyczne zwolnienie całej załogi robotniczej na 
ten okres przez pracodawców. Ale ta  sezonowość nie była
by tak drażliwą, gdyby w okresie sezonu załoga robotni
cza miała zapewnioną sta łą  i nieprzerw aną pracę. Tym
czasem budownictwo polega — jak  wolny zawód — na do- 
raźnem podejmowaniu się konkretnych robót budowlanych. 
W miarę jak  jest robota budowlana do wykonania—w tym 
samym zakresie są przyjmowani i zwalniani robotnicy. A 
że robót wogóle jest niewiele, a poszczególne firm y otrzy
mują roboty od wypadku do wypadku — przeto w za
kresie zatrudnienia —  naw et w sezonie zachodzi znaczna

zmienność w stanie liczebnym zatrudnienia w poszczegól
nych firm ach.

Ale istnieje jeszcze dalszy element swoistej sezonowo
ści w budownictwie, tak  charakterystyczny dla te j gałęzi 
produkcji, wywołujący znaczną fluktuację załogi na robo
cie. Mianowicie musimy sobie zdawać sprawę z etapów po
stępujących kolejno po sobie przemian w zakresie składu 
osobowego załogi robotniczej — z uwagi na etapy budowy. 
W etapie pierwszym mamy więc przewagę liczebną robot
ników ziemnych przy kopaniu fundametnów, poczem przy
chodzą na robotę m urarze i cały zespół ich pomocników, 
w etapie końcowym budowy przeważają specjaliści, pro
wadzący prace przy wykończeniu (blacharze, stolarze bu
dowlani, malarze, szklarze, hydraulicy, elektrotechnicy 
i t. d.). Z tego względu fluktuacje składu i liczby załogi 
robotników na budowie są szczególnie jaskraw e, a sezo
nowość w tych wszystkich trzech swoistych zakresach sta 
nowi zjawisko nad wyraz charakterystyczne dla budow
nictwa — wymagające stosowania również w polityce soc
jalnej na tym  odcinku niewątpliwie specjalnych metod po
stępowania.

Te nieustanne zmiany w zakresie składu i liczby za
łogi na budowie powodują, że przedsiębiorstwa budowla
ne zmuszone są stosować specjalne zasady doboru załogi. 
Większe i poważniejsze firm y budowlane posiadają z re
guły pewne zespoły robotników względnie stale zatrudnio
nych, jeżeli tylko m ają odpowiednie zamówienia; z istoty 
bowiem rzeczy tylko drogą stopniowego wychowywania so
bie załogi, należytej selekcji i urabiania sobie z roku na 
rok odpowiednio wykwalifikowanego personelu można o- 
siągnąć dodatnie wyniki w zakresie wydajności i s ta ran 
ności roboty. Możliwości finansowe w tym  względzie są jed
nak bardzo ograniczone i dlatego zdecydowanie przeważa 
na budowach liczebnie element doraźnie przyjmowany na 
robotę na sezon lub naw et na pewną część sezonu do okreś
lonych robót. Element ten oczywiście nie posiada żadnej 
więzi z przedsiębiorstwem. Są to z reguły ludzie wyniszcze
ni bezrobociem i biedą, którzy w pierwszej chwili im ają 
się roboty na byle jakich warunkach, myśląc tylko o tem, 
aby w ciągu roboty powetować sobie niedostatek z okresu 
bezrobocia. Z drugiej strony przedsiębiorca, który na krót
ki okres przyjm uje tych ludzi do pracy, nie zna ich, nie 
posiada możności oddziaływania na nich. W większości 
też wypadków wytwarza to nastró j obcości, dążenie do wza
jemnego maksymalnego wykorzystania okresu pracy — co 
w sumie stw arza niezmiernie podatny m aterjał do wszel
kiego rodzaju zatargów społecznych, różniąc zasadniczo te 
stosunki od stosunków w zakładach fabrycznych, których 
cechą podstawową jest ciągłość zatrudnienia i bezpośredni 
i stały  związek robotnika z danym warsztatem  pracy.

N astępną cechą wyróżniającą budownictwo jest oko



liczność, że zatrudnia ono proporcjonalnie znaczne liczby 
robotników bądź zupełnie niewykwa’ifikowanych bądź ma
ło wykwalifikowanych przy zajęciach, których wykonania 
podjąć się może każdy dostatecznie zdrowy i silny fizycz
nie włościanin z upełnie zadawalającym wynikiem po kil
ku dniach przyuczenia. Przy panującym  na rynku stanie 
bezrobocia i wobec pauperyzacji wsi w ytw arza to  dla bu
downictwa niewyczerpany rezerw uar wolnych rąk  robo
czych, co oddziaływa wybitnie na pogłębienie walki o byt 
wśród robotników budowlanych.

Powyższa analiza składu załóg robotniczych w budow
nictwie oraz szczególnych przemian, przez jakie załogi te 
przechodzą na poszczególnych budowach doprowadza z nie
uniknioną koniecznością do wniosku, iż pozostawienie tylko 
wolnej gry sił przy regulowaniu warunków pracy musi 
wywierać niepomyślne konsekwencje, zaostrzać sytuację 
społeczną, a w okresie sezonu doprowadzać do walk nad- 
wyraz szkodliwych d’a normalnego biegu akcji budowlanej. 
Powyższe wnioski praktyczne wysnuć można nietylko z 
przesłanek rozumowych, ale również wyprowadzić z pew
nych objektywnych liczb, dotyczących analizy regulacji za
robkowych w budownictwie w poszczególnych miastach,

Oficjalna publikacja Głównego Urzędu Statystyczne
go (serja C zeszyt 17 wyd. 1935 r.) stw ieidza, że w sier
pniu 1933 r., a więc w okresie wyjątkowo dla budownic
tw a jeszcze niepomyślnym 32,1% zakładów i 60,1% ogó
łu robotników, objętych badaniami, podlegało umowom 
zbiorowym lub orzeczeniom arbitrażowym  (str, 10). Bliż
sza analiza tych liczb stwierdza, iż w okresie tym  w bu
downictwie obowiązywało 15 umów zbiorowych dla poszcze
gólnych miast, z których 9 było zawartych pomiędzy związ
kiem pracodawców i związkami zawodowemi robotników, 
dwie były zaw arte pomiędzy związkiem pracodawców i de
legatami robotników, dwie zaw arte były pomiędzy przed
stawicielami zakładów i przedstawicielami związków za
wodowych oraz dwie zaw arte były pomiędzy przedstaw i
cielami zakładów i delegatami robotników. Z tych umów 
7 zawartych było na czas nieokreślony, 8 na czas określo
ny, w tej liczbie 5 na okres od 6 miesięcy do 1 roku. Od
nośnie treści tych umów zpośród 15 umów poddanych zba
daniu kwestie czasu pracy normowało 5 umów, kwestję 
płac wszystkie — 15, kwestję zapłaty za godziny nadlicz
bowe — 4, kwestję prem ji —  3, kwestję dodatków' —  4, 
kwestję świadczeń w naturze — 3, kwestję urlopów -— 3, 
sprawę młodocianych i uczniów — 2 , kwestję związane z 
przyjmowaniem i wydalaniem miejscowych robotników —
9, kwestje związane z warunkam i higjenicznemi — 3, 
wzmianki o stra jku  — 4, uwagę o niekaralności stra jk u —
4, sprawę przedstawicielstwa — 4.

Jeszcze ciekawsze są wyniki analizy zbiorowej regu- 
lacyj zarobków, obowiązujących w Polsce w r. 1935 w po
staci umów zbiorowych i orzeczeń, przeprowadzone przez 
autora. W tym  czasie obowiązywało 35 dokumentów, za
wierających zbiorowe regulacje tego typu, przyczem nie
które z tych dokumentów obowiązywały w kilku miejsco
wościach. Z pośród 12 m iast, liczących w Polsce ponad 100 
tys. mieszkańców umowy zbiorowe lub orzeczenia dla bu
downictwa obowiązywały w 10 m iastach, ponadto zaś umo
wy te i orzeczenia obowiązywały w 16-tu miejscowościach, 
liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców i w 13-tu miejsco
wościach, liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Z liczb tych 
wynika, że w praktyce polskiej budownictwo w większych 
miastach opiera się wyłącznie na umowach zbiorowych.

Zkolei zpośród 35 dokumentów umów zbiorowych i o- 
rzeczeń 33 wydano w r. 1935, co świadczy, iż w budowni

ctwie regułą są regulacje sezonowe, powtarzające się z ro
ku na rok.

Sezon na zawieranie układów zbiorowych lub wydawa
nie orzeczeń przypada na miesiące wiosenne. Największe 
nasilenie wypada w m - cu kwietniu, w niektórych m iej
scowościach regulacje dochodzą do skutku nieco wcześniej
— w innych nieco później. Tak więc w r. 1935 na m. luty 
przypada jedna regulacja, na m. marzec — 6, na m, kwie
cień — 11, na m. maj —  10, na m. czerwiec — 4 i wreszcie 
ns  m. lipiec — 3 regulacje.

Powyższy m aterja ł liczbowy świadczy, że zjawTisko u- 
kładów zbiorowych w budownictwie nie jest jakim ś prze
jawem sporadycznym, lecz jest faktem , posiadającym rze
czową wymowę.

Jeżeli poddamy zkolei na konkretnym odcinku anali
zie przemiany płac na przestrzeni kilku la t stwierdzić mo
żemy, iż zjawisko regulacji wiosennych powtarza się z ca
łą regularnością.

Tak np. na przestrzeni od 1926 do 1934 r. na Gór
nym Śląsku w przemyśle budowlanym miało miejsce 12  
regulacyj płac. Z tych regulacyj n a  m. luty przypada 1 
regulacja, na m. marzec — 2 , na m. kwiecień — 1 , na 
m. maj — 2 , na m. czerwiec — 2.

Dane powyższe świadczą, że budownictwo w Polsce 
musi przechodzić corocznie przez w strząs akcyj zbioro
wych o ustalenie warunków pracy na sezon i że w wy
niku tych akcyj dochodzi do skutku zawieranie umów 
zbiorowych

Oczywiście można . sobie zadać pytanie, czy umowy 
te  są należycie dotrzymywane i czy wszystkie przedsię
biorstwa są objęte temi umowami. P raktyka n iestety wy
kazała, że wśród przedsiębiorstw budowlanych istnieje pew
na ilość przedsiębiorstw niezrzeszonych, które dążą do uchy
lenia się od zbiorowych regulacyj, prowadząc konkurencję 
kosztem płac. Rozróżnić tu  należy dwa typy przedsię
biorstw, a mianowicie przedsiębiorstwa, które zgóry pod
p isują wszelkie zobowiązania, jednak wskutek podjęcia się 
budowy po cenach niewspółmiernie niskich zgóry przewi
dują, iż w końcowym etapie nie będą w możności uiścić 
się z ciążących na nich zobowiązań; przedsiębiorstwa te  
m ają charakter efemeryczny i po zakończeniu budowy auto
matycznie likwidują się, oczywiście dezorganizując budow
nictwo, i zaryw ając zarówno robotników, jak  i Skarb Pań
stw a oraz instytucje publiczne z ty tu łu  zarobków i podat
ków oraz świadczeń.

Inny typ przedsiębiorstwa korzysta z tego, iż na więk
szości obszarów państw a brak przepisów o powszechności 
umów zbiorowych. Przedsiębiorstwa te  uchylają się od za
ciągania zobowiązań, wynikających z umów zbiorowych, 
a dzięki tem u korzystają z uprzywilejowanej sytuacji na 
rynku budowlanym wobec firm  zrzeszonych, zmuszonych do 
kalkulowania z uwzględnieniem stawek taryfowych. Tak 
np. n a  obszarze m. Łodzi w r, 1934 umowa zbiorowa obo
wiązywała 22 przedsiębiorców n a  ogólną liczbę około 100 
przedsiębiorstw, a  dzięki tem u posiadała charak ter kadłu
bowy; analogicznie w Łodzi w r. 1935 umowa objęła cechy 
oraz 34 przedsiębiorców niezrzeszonych, natom iast poza 
umową pozostało około 30 przedsiębiorstw. Analogiczna sy
tu ac ja  wynikła kilkakrotnie w Krakowie a  w r. 1935 uda
ło się zlikwidować odpowiedni za ta rg  tylko dzięki in te r
wencji specjalnego delegata M inisterstw a Opieki Społecz
nej w związku z wyjątkową sytuacją, jak a  zaistn iała w 
państw ie po zgonie ś. p. M arszałka Piłsudskiego. Braku 
powszechności umowy zbiorowej udało się w latach 1934 
i 1935 uniknąć w W arszawie dzięki powołaniu przez czyn
niki rządowe nadzwyczajnych komisyj rozjemczych, któ



rych orzeczenia mocą rozporządzeń Rady M inistrów uzy
skały moc powszechnie obowiązującą.

Przedstawiony m aterja ł zdaje się doprowadzać do nie
wątpliwego wniosku, iż budownictwo celem należytego roz
woju musi mieć zapewnione posiadanie odpowiednich u rzą
dzeń prawnych, któreby na wiosnę doprowadzały do u sta 
lenia regulacyj zarobkowych na przeciąg całego sezonu 
i nadawały tym  regulacjom charak ter powszechny. Pod 
tym względem budownictwo posiada zupełnie szczególne 
potrzeby, które układają się zgoła inaczej, aniżeli potrze
by przemysłu fabrycznego.

Jest zjawiskiem charakterystycznem , a w Polsce p ra 
wie zupełnie nieznanem, że w niektórych k rajach  te  w ła
śnie specjalne potrzeby budownictwa spowodowały włącze
nie do praw a budowlanego osobnych postanowień o roz- 
jemstwie w sprawach płac w budownictwie. System taki 
istnieje m. in. u najbliższego sąsiada Polski, posiadającego 
podobną struk turę społeczną i gospodarczą — w Czecho
słowacji. Trzy kolejne ustawy, dotyczące budownictwa za
wierają w szczególności przepisy o rozjemstwie. Już bo
wiem ustawa o ruchu budowlanym z 11 m arca 1921 r. — 
Zakon ze dne 11 brezna 1921 o stavebnim ruchu. C. 100. 
(Sbirka zakonu a narizeni, Castka 25, dne 21. brezna 1931)
— zawiera rozdział II (a rt. 12 — 17) poświęcony trybu
nałom rozjemczym do ustalenia płac w budownictwie, zaś 
rozdział III dotyczy trybunałów  do usta lan ia  cen m a te rja 
łów budowlanych. Przepisy te, kilkakrotnie nowelizowane, 
weszły zkolei do ustawy o budownictwie z 25 stycznia 1923 
r. poczem przeniesione zostały do praw a budowlanego z 7 
kwietnia 1927 r. W myśl tych przepisów „w celu normo
wania warunków pracy i służby w przemysłach budowla
nych, jak również w przemysłach fabrykacji i transportu  
materjałów budowlanych ustanowione są sądy rozjemcze 
(arbitrażowe) do spraw  płac w Pradze — dla Czech, w 
Brnie — dla Moraw i Śląska, w Bratysław ie —  dla Sło
wacji i w Użhorodzie — dla Rusi Przykarpackiej" (§ 12). 
„Sąd rozjemczy ma za zadanie interpretow anie umów zbio
rowych pracy, załatwianie zatargów  zbiorowych, w ynikają
cych na tle wykonania umów zbiorowych pracy i u sta la
nie warunków pracy, w szczególności warunków w ynagro
dzenia w tym stopniu, jakim  nie są one unormowane przez 
umowy zbiorowe" (§ 13 ust.). „Organizacje zawodowe 
pracodawców i robotników obowiązane są przedstawiać są
dowi rozjemczemu wszystkie za targ i zbiorowe, wynikające 
z umów o pracę lub służby, jeżeli wyczerpane są wszyst
kie środki, przewidziane przez umowę zbiorową w celu lik
widacji-zatargu". Przewodniczącego sądu rozjemczego wyz
nacza Minister Przezorności Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości zpośród sęd?iów i zaprasza 
organizacje pracodawców i robotników do wyznaczenia ase
sorów na okres 3-ch lat. Zkolei ustaw a w licznych p ara g ra 
fach szczegółowo norm uje procedurę sporów, poczem sta
nowi w § 23, że orzeczenie sądu rozjemczego nie podlega 
żadnemu zaskarżeniu, jednak w razie zmiany sytuacji go
spodarczej każda ze stron upraw niona je st przedstawić 
swoje żądania naw et w czasie obowiązywania orzeczenia. 
Jest niezwykle charakterystyczne włączenie przepisów o są
dach rozjemczych do spraw  płac do praw a budowlanego. 
Świadczy to, że autorzy odnośnych przepisów zdawali so
bie dokładnie sprawę z okoliczności, iż w arunki socjalne 
budownictwa są zupełnie odmienne od stosunków fabrycz
nych, pamiętać należy, że Czechosłowacja, analogicznie jak  
Polska, nie -posiada- stałego powszechnego systemu rozjem- 
stwa na odcinku płac robotniczych.

Zestawienie tych przepisów świadczy, że stosowanie 
przymusowego rozjemstwa w budownictwie bynajm niej nie

oznacza zarzucenia ogólnych przesłanek polityki liberalnej 
w dziedzinie płac na innych odcinkach. Rozjemstwo w bu
downictwie ma na celu jedynie zabezpieczenie tego odcin
ka działalności gospodarczej od wstrząsów sezonowych, któ- 
iv  w ystępują w nim corocznie, szkodząc budownictwu 
a w ynikają z jego szczególnej s truk tu ry  socjalnej.

Przyjrzym y się zkolei jak  wygląda w świetle obowią
zującego ustawodawstwa w Polsce kw estja regulacyj płac 
w budownictwie.

Otóż przedewszystkiem kodeks zobowiązań w art. 445 
wprawdzie nadaje skutki prawne umowom zbiorowym, jed
nak wyraźnie zastrzega, iż umowa, zaw arta na podstawie 
tego przepisu, wiąże tylko członków związku, będącego stro
ną, a więc kodeks odrazu daje możność uchylania się z pod 
działania układu zbiorowego wszystkim przedsiębiorstwom 
ni ezrzeszonym.

Na ziemiach województw zachodnich-pomorskiem, poz- 
nańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego obo
w iązuje niemieckie prawo z 23. XII. 1918 r. o umowach 
zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych oraz
o rozjemstwie w zatargach pracy (Dz. U. Rzeszy Niem. 
s tr . 456). Prawo to nadaje skutki prawne umowom zbio
rowym, a jednocześnie przewiduje możliwość nadania zbio
rowej mocy powszechnie obowiązującej w odpowiedniej ga
łęzi pracy na odpowiednim obszarze. Prawo to stanowi ko
rzystną regulację dla budownictwa i w wielu ośrodkach,
0 ile dochodzi do skutku umowa zbiorowa — umowa ta  
uzyskuje charak ter powszechności.

Również projektowana ustaw a o układach zbiorowych 
pracy, znajdująca się w Sejmie, przewiduje możliwość na
dawania mocy powszechnie obowiązującej układom zbioro
wym i uchwalenie te j ustawy umożliwi zawieranie umów 
zbiorowych w budownictwie również w województwach cen
tralnych i południowych, gdzie dotychczas, jak  to przedsta
wiliśmy — często posiadają charakter kadłubowy.

Jednak niezawsze umowa zbiorowa może dojść do skut
ku — w szczególności, jeżeli ze strony organizacyj robot
niczych wysuwane są żądania, którym  przemysł budowla
ny nie może uczynić zadość. W tych wypadkach sta je  się 
konieczne przeprowadzenie postępowania pojednawczo-roz- 
jemczego.

N a obszarach, na których nie obowiązują żadne prze
pisy o rozjemstwie — a więc w województwach central
nych, południowych i wschodnich postępowanie polubowne 
przeprowadza inspektor pracy. Postępowanie to polega na 
zaproszeniu przedstawicieli obu stron i nam awianiu stron, 
aby zrzekły się zbyt wygórowanych żądań i znalazły płasz
czyznę kompromisu, zaw ierając odpowiednią umowę. Oczy
wiście postępowanie polubowne zależy często od zręczności 
inspektora pracy i wyrobienia przedstawicieli stron. Jeże
li inspektor po trafi wysunąć słuszną propozycję kompro
misową, należycie uwzględniającą argum enty obu stron,
1 skłonić strony do przyjęcia te j propozycji, wówczas po
stępowanie polubowne da wynik pozytywny.

Jednak w wypadku zacietrzewienia stron oraz w razie 
zgłoszenia wygórowanych żądań postępowanie polubowne 
nie może dać wyników, a wówczas konieczne jest zastoso
wanie rozjemstwa względnie pozostawienie zatargu  na losy 
walki sił — akcji strajkowej lub lokautowej.

Specjalne komisje rozjemcze do załatw iania za ta r
gów zbiorowych w przemyśle istnieją w województwach 
zachodnich, gdzie na mocy powołanej już ustaw y z 23. X II.
1918 r. istnieje stały system rozjemczy. Komisje tego ty 
pu — t. zw. komisje pojednawczo - rozjemcze istnieją w 
Katowicach. Chorzowie, Rybniku, w Poznaniu i w Bydgo



szczy, obecnie zostały ukonstytuowane analogiczne komisje 
w Gdyni i w  Toruniu. Komisje te  pod przewodnictwem 
bezstronnego przewodniczącego orzekają z udziałem ław
ników oraz przedstawicieli pracodawców i pracowników. 
Orzeczenie tych komisyj samo przez się nie je s t wiążące dla 
stron, uczestniczących w zatargu, i strony na mocy u s ta 
wy z 23. XII. 1918 r. są związane orzeczeniem tak, jak  
są związane umową zbiorową — tylko wówczas — jeżeli 
oświadczą, że orzeczenie przyjm ują. U staw a z 23. X II. 1918 
r. nie daje podstawy do narzucania orzeczenia wbrew wo
li stron.

Dopiero późniejsze t. zw. rozporządzenia demobiliza- 
cyjne, przewidziały możliwość narzucenia orzeczenia stro 
nom drogą aktów władzy wbrew ich woli, mianowicie roz
porządzenie takie obowiązuje w województwie pomorskiem 
i w powiatach bydgoskim, inowrocławskim, szubińskim i 
wyrzyskim województwa poznańskiego, czyli poza t. zw b. 
lin ją dem arkacyjną. Rozporządzenie to z dnia 2 września
1919 r. (Dz. Ustaw  Rzeszy str. 1500) zastrzegło odnośne 
uprawnienie na rzecz t  zw. komisarza demobilizacyjnego. 
Komisarz taki istnieje i czasami zatwierdza orzeczenia wy
dane na Pomorzu. Komisarzem pomorskim jest zastępca 
Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.

Analogiczne rozoprządzenie demobilizacyjne w nieco 
innem brzmieniu obowiązuje dla Górnego Śląska, przyczem 
jednak zatwierdzanie orzeczeń dla G. Śląska przeprowa
dza M inister Opieki Społecznej, a to na podstawie roz
porządzenia Rady Ministrów z 15 października 1924 r. 
(Dz. U. R. poz. 866).

W ten sposób G. Śląsk i Pomorze oraz cztery powiaty 
północne województwa poznańskiego posiadają system sta 
łego rozjemstwa w zatargach zbiorowych pracy. W Poz
naniu istnieje wprawdzie komisja, jednak przepisy je j do
tyczące wyszły z użycia, gdyż zwracanie się do komisji jest 
niecelowe, albowiem zgóry wiadomo, iż bez zgody strony 
orzeczenie nie może być stronie narzucone.

Od 1933 r. obowiązuje rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczaj
nych komisjach rozjemczych dla załatw iania zatargów  zbio
rowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemy
śle i handlu. (D. U. R P. Nr. 82, poz. 604). Rozporządze
nie to przewiduje, iż Rada M inistrów na wniosek M inistra 
Opieki Społecznej moża poddać za ta rg  zbiorowy załatwieniu 
przez nadzwyczajną komisję rozjemczą, jeżeli polubowne 
załatwienie zatargu  jest niemożliwe, a za ta rg  zagraża 
ogólno - państwowym interesom gospodarczym. W prak
tyce rozporządzenie to było od czasu jego wydania zasto
sowane tylko cztery razy, w  te j liczbie trzy  razy dla bu
downictwa w W arszawie. N atom iast zatargów w budownic
twie w miastach prowincjonalnych dotychczas nie uznawa
no za zatarg i zagrażające ogólno - państwowym interesom 
gospodarczym. Tak restryktyw na form uła wywoływała na 
niektórych terenach dość niespodziewaną reakcją : tak  np. 
działacze zawodowi w niektórych m iastach prowincjonal
nych usiłowali wywoływać w razie zatargów wielkie zabu

rzenia, aby dowieść, iż za targ  zagraża ogólno - państwo
wym interesom gospodarczym, co uzasadniałoby powołanie 
nadzwyczajnej komisji rozjemczej. Tak zbudowana ustawa
o rozjemstwie w praktyce nietylko nie łagodzi sytuacji, lecz 
często przyczynia się do je j podniecenia.

S tąd z jaw iają się tendencje do poddawania rewizji 
rozporządzenia z 27. X. 1933 r. w celu rozluźnienia restryk
tywnych dotychczas form uł odnośnie możliwości zastosowa
nia rozjemstwa w postaci nadzwyczajnej komisji rozjem
czej.

Oczywiście rozluźnienie to może być oparte bądź na 
wprowadzeniu praktyki, uznającej zatarg i w budownictwie 
w m iastach prowincjonalnych za za targ i zagrażające ogól
no - państwowym interesom gospodarczym, bądź drogą no
welizacji dekretu z 27. X. 1933 r. przez umożliwienie po
woływania nadzwyczajnej komisji rozjemczej w warunkach 
uprzywilejowanych bez uchwały Rady M inistrów mocą za
rządzenia M inistra Opieki Społecznej i bez zachowania za
sady że powołanie może nastąpić, gdy za targ  zagraża 
ogólno - państwowym interesom gospodarczym. Istnieje 
wreszcie trzecie rozwiązanie — że rozjemstwo w budow
nictwie zostanie unormowane przez nowelę do praw a bu
dowlanego.

W każdym razie trzeba sobie zdawać sprawę, że w 
obecnem położeniu społeczno - gospodarczem w niektórych 
ośrodkach jedynie drogą zastosowania i rozjemstwa przy
musowego będzie można uniknąć zatargów  w budownic
twie

Wspomnieć tu  należy, iż niektóre związki zawodowe 
dom agają się wydania orzeczenia dla budownictwa dla ob
szaru całego państw a z uwzględnieniem stre f zarobkowych. 
Żądanie to  jednak w obecnem położeniu wydaje się zupeł
nie niedojrzałe, gdyż na poszczególnych obszarach istnie
ją  istotne odrębności, znajdujące wyraz w lokalnych umo
wach zbiorowych. Byłoby często niepożądanem ograniczać 
orzeczenia do samej ta ry fy , gdy dotychczasowe umowy 
zbiorowe norm ują szereg innych kwestyj lokalnego zna
czenia. Z drugiej strony włączenie w jedną akcję szeregu 
spraw  o charakterze lokalnym byłoby niepożądane, kompli
kowałoby likwidowanie zatargów  w budownictwie, a zara
zem wywoływałoby dla obszaru całego państw a poważny 
w strząs gospodarczy. ^Natomiast w sytuacji obecnej sądzić 
należy, iż na przestrzeni kilku lat wytworzą się metody roz
jem stw a strefowego dla poszczególnych ośrodków większych 
m iast łącznie z obszarami do nich przylegającemi, czyli pow
staną t. zw. obszary taryfowe, n a  których będzie można 
zresztą przeprowadzać strefowe odchylenia od zasadniczej 
ta ry fy  płac dla małych miejscowości, w których robocizna 
z reguły jest nieco tańsza. W ten sposób ta ry fy  będą obej
mowały stawki zasadnicze dla głównego ośrodka miejskie
go oraz stawki nieco niższe dla peryferyj. Racjonalny roz
wój ruchu budowlanego w w arunkach obecnych wysuwa 
z nieodpartą koniecznością potrzebę należytego wszech
stronnego rozważania tego zagadnienia.

Przeglqd Budowlany jest Twojem pismem 

Pamiętaj zatem o zasilaniu go 

wartościowym materjałem redakcyjnym



INŻ. B. J. MORAWSKI.

TRUDNO ŚCI PRZY BUDO W IE O PÓ R  M O STO W YCH 
NA KESONACH I SPOSOBY Z A P O B IE G A N IA  K O M P LIK A C JO M

(Dokończenie z Nr. 4/1936).

III. PROJEKT KESONÓW 
1. Rodzaj m aterjałów .

Przyjmując do konstrukcji kesonów, jako m aterjały  
odpowiadające nowoczesnym wymogom techniki, stal, żel
bet i drzewo, stwierdzić należy, że przy stosowaniu ke
sonów drewnianych, ze względu na rodzaj m aterjału  spo
tykamy się z trudnościami. Drzewo mianowicie przy za
stosowaniu go do konstrukcji kesonu w trakcie robót pod
lega deformacji.

Ponadto, choć drzewo pod względem wytrzymałości 
przy racjonalnej konstrukcji, nie ustępuje innym m aterja- 
łom, to jednak komplikacje powstają w tym  wypadku z ty 
tułu nieszczelności kesonów drewnianych. Racjonalne upu
szczanie kesonu drewnianego wymaga dwa razy tyle po
wietrza, co opuszczanie żelaznego względnie żelbetowe
go. Dwa kesony z drzewa o wymiarach w przekroju 
6,6 m. X 5,3 m. opuściłem wg. projektu inż. Ign. Ciszew
skiego przy budowie przyczółka mostu kazańskiego na 
Wołdze. Powietrza zużyto 4-o-krotnie więcej, niż tego wy
magałyby odpowiednie kesony z żelaza lub żelbetu. Na 
wykonanie tych robót z zastosowaniem kesonów z innych 
materjałów nie było czasu. W Polsce z wiekszem powo
dzeniem wykonałem opuszczanie dwuch kesonów drewnia
nych na Brdzie, linji Bydgoszcz — Gdynia. Współczyn
nik zużycia powietrza w stosunku do kesonu z żelaza, 
względnie z betonu był już nie 4, a 2.

2. K ształt przekroju.
Najłatwiejszym do opuszczania jest keson o przekro

ju okrągłym, następnie kwadratowy z zaokrąglonemi k ą
tami, prostokąt z zaokrąglonemi kątam i i keson o kształ
cie półkoli połączonych prostemi. Komplikacje powodował 
do ostatnich czasów keson typu zwężonego, stosowany 
przy filarach rzecznych z izbicami, a mianowicie: przy 
szybkiem opuszczaniu i równomiernem podbieraniu gruntu,

izbica nie podąża za tyłem kesonu. Pod tym  względem 
przy projektowaniu tego rodzaju kesonów dla mostu we 
Włocławku, poradzono sobie w ten sposób, że zaprojekto
wano zmienną szerokość półki proporcjonalnie do po
wierzchni oddzielnych odcinków w obrysie noża.

Oczywiście jeżeli chodzi o zasadniczy kształt, to do
wolny wybór kształtu w zasadzie jest uzależniony od 
kształtu  filara, w szczegółach jednakże od projektodawcy 
zależy nadać kesonowi kształty  dogodne dla pracy i jak 
najwięcej odpowiadające warunkom zdrowotnym. Najwięk
sze zastosowanie m ają kesony o kształcie wydłużonym. 
Na rys. 13 widzimy keson drewniany, o konstrukcji pro
stej w wykonaniu i opuszczaniu. Zarzucić można w tej 
konstrukcji kesonu drewnianego niedostateczną szczelność.

Nóż kesonu żelaznego rys. 14, prawdopodobnie prze
ję ty  od Niemców, razi wieloma kątam i, bez żadnych zao
krągleń. Praca przy niezaokrąglonych kątach jest szcze
gólnie utrudnioną w i:ach względnie glinach, jak to Mia
ło miejsce właśnie przy budowie mostu na Wiśle w To
runiu.

Na rys. 15 widzimy keson o kształcie półkoli połą
czonych prostemi. Jest to typ odpowiadający zasadnicze
mu typowi fila ra  mostowego i bardzo dogodny w opusz
czaniu. Zalety takiego typu kesonu miałem możność wy-

Rys. 1Ą. Nóż kesonu żelaznego mostu drogowego na Wiśle 
w Toruniu.

Rys. 13. Keson drewniany mostu na Brdzie na linji Byd- Rys. 15. Keson filara mostu na Dnieprze w Jekaterynosla- 
goszcz — Gdynia. win.



Rys. 16. Keson żelbetowy żebrowy mostu drogowego na W i
śle w Puławach.

próbowania w wielu wypadkach. Takiego właśnie typu ke
sony, względnie zbliżonego dla filarówT z izbicami, były 
projektowane przez prof. Pszenickiego, kesony dla mostów 
na Wołdze w Kazaniu i Symbirsku. Na rys. Nr. 16 wi
dzimy bardzo udany typ kesonu żebrowego żelbeto
wego. Keson stosunkowo lekki 2,1(1 tonn na 1 n r  podsta
wy, przestronny 1.8 m:‘ powietrza w izbie roboczej na 
1 n f  podstawy. Zastosowany w późniejszych czasach ty 
tułem próby dla mostu drogowego we Włocławku typ ke
sonu o dwuch ściankach, pod względem wymagań p rak ty 
ki znacznie ustępuje żebrowemu. Ma on wprawrdzie po
zorną zaleto, że jest wyższy, a mianowicie 2.40 m. za
m iast 2.20 m. jak  w poprzednim, równocześnie jednak po
m ijając przykry ksz tałt w nętrza przypominający trumnę, 
jest on ciasny. Na 1 'nf podstawy przypada 1,5 m3 po
w ietrza w izbie roboczej, zaś pod względem ciężaru nie 
wykazuje zalet w stosunku do żebrowego, gdyż na 1  n f  
podstawy ciężar wynosi 2.0 tonn.

P rzyjęta u nas i w Rosji form a fila ra  rzecznego 
z izbicą, (na zachodzie od Polski i południu Europy, za
pewne ze względów klimatycznych niestosow ana1), pro
wadzi do kesonu o zwężonej przedniej części. Sądzę, że 
potrzeba zwężania przedniej części kesonu, jak to widzie
liśmy na rys. 16, zam iast zachow'ania sym etrji jak na 
rys. 15, nie je s t jeszcze dostatecznie zbadaną. Projekto
dawca zwraca w tym  wypadku uwagę na oszczędności w 
m aterjałach, nie uwzględnia jednakże w należytym sto
pniu trudności i kosztów dodatkowych, jakie przy wyko
naniu takiego fundam entu powstają, w szczególności zaś 
kosztów dodatkowych, powstających przy opuszczaniu nie
symetrycznego kesonu.

3. Stosunek szerokości do długości.

Jednem z najtrudniejszych zadań dla inżyniera wyko
nawcy jest utrzym anie kesonu w pionie, względnie podsta
wy kesonu w poziom ie2).

U trzym anie kesonu w pionie przedewszystkiem zale
ży: 1 ) od rodzaju gruntów, które przed przystąpieniem 
do robót winny być pod względem wszelkich właściwości 
naukowo i praktycznie zbadane, 2 ) od stosunku długości 
do szerokości kesonu, 3) od absolutnej szerokości, 4) od 
głębokości opuszczania, 5) od ciągłości pracy w kesonie, 
i 6) wreszcie od kształtu  kesonu.

') Pfeiler u W iderlager von Briicken Von Dr. Ing. 
K. Schaechterle, Berlin 1935.

2) Wyłączam z rozważań opuszczanie kesonów ze 
zgóry zadanym pochyleniem, jak dla przyczółków.

Stosunek długości do szerokości kesonu:
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Panczewo-Dunaj 29.00 12.50 2.32 około 30.00
Saratow-Wołga 19.50 7.00 2.21 30.00
Toruń-Wisła 24 45 9.00 2.72 15.00
Puławy-Wisła 19.00 5.00 3.80 20.0(1
Włocławek-Wisła 18.45 5.144 3.58 przeszło 20.00
Most Poniatowskiego 31.62 11 562 2.68 około 20.00
Grodno-N iemen 22.60 7.00 3.23 f) 15.00
Murom-Oka 25.83 7.24 3.57 }> 15.00
Kazań-Wołga 31.17 8.04 3.87 yy 30.00
Bydgoszcz-Brda 14.50 5.00 2.90 ■>) 20.00
Buzan-Wolga 13.70 6.90 2.00 yy 30.00

Z jedenastu mostów wyszczególnionych w tablicy wi
dzimy, że najm niejszą szerokość m ają kesony mostów: 
na Brdzie w Bydgoszczy, na Wiśle we Wlockawku i w Pu
ławach. Jeżeli chodzi o stosunek długości do szerokości, 
tc najniekorzystniejszy wypada dla Wołgi w Kazaniu, a  n a
stępnie dla mostów na Wiśle w Puławach i Włocławku, 
i dalej Oka-Murom. Jeżeli następnie uwzględnimy abso
lutną szerokość i stosunek długości do szerokości, to w 
tym  wypadku, w najniekorzystniejszych warunkach znaj
dują się kesony mostów w Puławach i we Włocławku.

Należy również uwzględniać i głębokość opuszczania. 
W historji opuszczania kesonów z około stu  w ypadków 3), 
w najniekorzystniejszym  stosunku długości do szerokości 
znajduje się keson mostu na Renie Koln Miilheim: 
40 m. : 7 m, =  5.71, jednakże keson ten opuszczany był 
tylko na głębokość 6.80 m. i nie dla opory mostowej', a  dla 
fila ra  do zakotwienia kabla tego wiszącego mostu. Zazna
czam, że przy szerokości kesonu 5 m. względnie 5.144 m. 
jak  to było w Puławach i we Włocławku i stosunku 3.80 
względnie 3.58 jesteśm y już na granicy gw arantującej 
prawidłowe pionowe posadowienie kesonu i to przy głębo
kości opuszczania, licząc od normalnej wody nie więcej po
nad 20 m. Przy gruntach niejednolitych, takich jak na 
Wiśle, głębsze opuszczanie kesonu takiego typu doprowa
dzić może do wyjątkowych komplikacji. Zaznaczyć przy 
te j okazji należy, iż panować nad kesonem możemy z ła 
twością, gdy jest on w ruchu. Zatrzym anie kesonu w tra k 
cie opuszczania bez odpowiedniego zabezpieczenia nie po
winno trw ać dłużej niż parę godzin, a po opuszczeniu do 
właściwej rzędnej, keson należy niezwłocznie betonować.

IV. POSADOW IENIE KESONU NA DNO RZEKI.

Posadowienie kesonu na dno rzeki t. j. opuszczanie z 
rusztowań przez wodę przy naszych warunkach w Polsce 
nie sprawia trudności wobec nieznacznej stosunkowo głę
bokości wody.

W yjątkowe komplikacje w stadjum  opuszczania keso
nu z rusztowań na dno miały miejsce przy budowie mo
stu  w Grodnie na Niemnie. W ykonane były w korycie 
rzeki dwa filary, na miejsce zburzonych w czasie wojny 
starych filarów. Każdy ze starych filarów składał się 
z trzech cylindrycznych kolumn o średnicy 3.50 m., posa
dowionych na kesonach Cezanne‘a. F ilary  leżały w kory
cie rzeki, w którem  również leżały konstrukcje zburzo
nych podczas wojny mostów: stałego i czasowego (Lttbec-

s) Tablica w „Der Grundbau Von Dr. Ing. Z. Bren- 
necke 1934“, st. 216 — 219.



Rys. 17. Zburzony w czasie wojny siały most kolejowy 
w Grodnie.

Rys. 19. Wybuch 25 kg. ładunku dynamitu ivlosk'ego.

Rys. 18. Usuwanie konstrukcji zburzonego starego mostu.

kera). Przed przystąpieniem więc do opuszczania kesonów, 
należało oczyścić miejsce pod rusztowanie od złomu że
laza, żeliwa z płaszczy cylindrycznych, zburzonych filarów 
oraz betonu. Na rys. 17 widzimy zburzony w czasie woj
ny dawny most kolejowy. Rysunki 18 — 20 uwidoczniają 
poszczególne prace przy usuwaniu złomu żelaza. Ogółem 
celem oczyszczenia koryta rzeki i umożliwienia opuszcza
nia kesonów na dno usunięto kilka tysięcy tonn złomu że
laza i betonu. Przy rozczłonkowaniu konstrukcji żelaznej 
pod wodą, zakładane były przez nurków ładunki dynam i
tu włoskiego o sile do 25 kg. iSłup wyrzuconej wody na 
rys. 19, świadczy o sile takiego właśnie ładunku. Na rys. 
20 widzimy usuwanie żelaznego szpuntu. Jak wspomniano 
wyżej, Niemcy po zburzeniu stałego mostu kolejowego, 
wybudowali most prowizoryczny typu Liibeckera. Kon
strukcje tego mostu z blach stalowych opierały się na f i
larach drewnianych, które od uszkodzeń kry  były chro
nione szpuntem Larsena. Most ten  następnie został 
spalony, przyczem przęsła utonęły w wodzie, a po fila 
rach pozostały ślady w postaci żelaznego szpuntu.

V. OPUSZCZANIE W GRUNCIE.

1. Grunt miękki.

W praktyce poważne komplikacje zachodzą przy opu
szczaniu w gruntach półpłynnych oraz w gruntach kam ie
nistych, wreszcie w gruntach przyczepnych jak  ił, muł 
i inne. Najtrudniejsze pod tym  wględem wypadki zna-

Rys. 20. Usuwanie żelaznej ścianki szczelnej.

ne mi są z opuszczania kesonu na rzece Boh na terenie 
operacji arm ji południowo-zachodniego frontu w 1916 r., 
następnie przy opuszczaniu kesonu rzecznego przez rze
kę Brdę w Bydgoszczy. W pierwszym wypadku półpłyn
ny szlam zalegał na głębokości kilkunastu metrów, w dru
gim na głębokości około 10 m. Sposób, w jaki opuszcza
no z powodzeniem keson rzeczny na Brdzie był następają- 
cy. Miejsce na którem  mial stanąć keson wysypano war
stw ą piasku o grubości około 1 m tr. Keson opuszczono 
przez grun t półpłynny bez powietrza na łańcuchach stale 
obciążając strop kesonu betonem. Następnie wyciśnięto 
przy pomocy sprężonego powietrza wodę z gruntu, który 
częściowo zapełnił obie rury  szybowe (towarową i osobo
wą). Po kilkudniowej pracy, przechodzenia tunelem od 
rury  osobowej do towarowej, rozpoczęto normalną robotę 
i usunięto łańcuchy.

2. Grunt twardy.

Grunt twardy, (skała granitowa, wapienna i t. p.), 
usuwamy przy pomocy środków wybuchowych. Przy robo
tach tego rodzaju, przy opuszczaniu kesonu na Wołdze 
w Kazaniu, oraz przy opuszczaniu kesonów w Jekatery- 
nosławiu stosowałem proch. Przy późniejszych tego ro
dzaju pracach, jak usuwanie kesonów Cezanne'a w Grod
nie, stosowałem dynam it przeważnie włoski, z wielkiem po
wodzeniem. P rzy stosowaniu prochu, k tóry  działa w stro 
nę najmniejszego oporu, odłamkami skał nie jednokrotnie 
dziurawione były wewnętrzne ścianki kesonu. Przy stoso
waniu dynam itu w ładunkach do 500 gr. żadnych uszko-
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Rys. 21. Opuszczanie kesonu w skale granitowej.

dzeń nie stwierdzono. Prace przy opuszczaniu kesonu 
w granicie wyjaśnia rys. 21.

3. Grunt przyczepny i rola półki noża.
Racjonalny sposób opuszczania w ile zwięzłym lub 

mułach, t. j. w gruntach przyczepnych, nie jest jeszcze 
w praktyce dostatecznie zbadany. N ajprostszym  dziś spo
sobem jest usuwanie gruntu przy pomocy łopat pneuma
tycznych. Sposób ten podnosi wydajność, nie rozwiązuje 
jednakże całkowicie zagadnienia pod względem gospodar
czym i zdrowotnym.

Ważnem jest również, przy opuszczaniu kesonów w 
gruntach przyczepnych, zagadnienie stosowania właściwe
go profilu półki noża.

Mojem zdaniem, jeżeli chodzi o szerokość półki, pro
jektodawcy nie uwzględniają w należytym stopniu tego za
gadnienia, projektując półkę za w ąsk ą1).

Do tego celu może służyć następujący wzór empirycz
ny przezemnie zaprojektowany:

FSp. =  3 ; gdzie współczynnik 3 = 0,20 do 0,25. 
P

Sp. — jest szerokość półki noża w m,
P. — powierzchnia podstawTy kesonu w m.=, liczona 

w'zdłuż dolnej zewnętrznej krawędzi noża.
P. — obwód noża kesonu w  m., liczony wrzdłuż dol

nej zewnętrznej krawędzi.
p — współczynnik, uzależniony od rodzaju gruntów

') Przy opuszczaniu kesonów' we Włocławku uznałem 
za konieczne rozszerzyć półkę, i na własną odpowiedzialność 
w7ykonałem półkę kesonu Nr. 7 zam iast projektowanej 25 
cm. o szerokości 40 cm. Takie wiaśnie rozszerzenie półki 
już później zalecone było przez projektodawcę dla jeszcze 
dwuch ostatnich opuszczanych kesonów.

Rys. 23. Ti/i) półki i noża z odchyleniem ścianki do zewnątrz 
(zgł. w U. P. R. P. N r. 47948).

(Baugrund-koeffizient). P rzy te j sposobności pragnę omó
wić zaprojektowany przeze mnie typ noża odpowiedni dla 
gruntów  przyczepnych.

Jeżelibyśmy zechcieli zastanowić się i przestudjować 
wszelkie typy stosowanych do tej pory półek i noży ke
sonów', to przekonalibyśmy się, że w’szystkie te typy z nie- 
istotnemi odchyleniami sprowadzić można do sześciu za
sadniczych odmian, uwidocznionych na rys. 22 (I, II, III, 
IV, V i V I), przyczem wszystkie z nich ograniczone są 
ściankami pochylonemi do w nętrza kesonu.

Pionowe ścianki niektórych typów stosowane są na. 
nieznaczną wysokość półki i jedynie w celu łatwiejszego 
wykonania tej półki z istniejących profili. P rzy zagłębia
niu się kesonu w grun t przyczepny, jak : gliny, iły, muły 
i inne podobne, g run t znacznie komprymuje się powyżej 
półki i przyczepia się zarówno do ścian pochylonych do 
wewnątrz, jak  również do części ścian pionowych. Odry
wanie gruntów7 w tych wypadkach stanowi poważne trud
ności. Now7ością mojego pomysłu, jak to widać na rys. 23, 
jest odwrotne pochylenie półki i dolnej części noża, a m ia
nowicie od środka do zewnątrz. Przy zagłębianiu się ke
sonu posiadającego półkę i nóż tego typu w glinę, ił, muł 
lub inny podobny grunt pow7yżej półki noża na wyso
kości ściany odchylonej odwrotnie nie przyczepia się do 
kesonu, lecz przeciwnie swobodnie odstaje, gdyż zostaje 
odcięty siłą własną ciężaru kesonu. Działanie to wska
zane jest na rys. 24.

4. Wielkość mostów i wielkość kesonów.
Przy opuszczaniu kesonów dla wielkich mostów ma

my trudności organizacyjne. Naprzykład na moście w J°- 
katerynosław7iu z około 40 oporami mostowemi 12 wykona
no na kesonach, a  pozostałe na palach, w grodzy; dla

III. IV. V.
Rys. 22. Stosowane typy pólek i noży kesonów.
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Rys. JĄ. Odstawami; glinu od ścianek p rzy  osiadań'u kęsom:.

przyczółka prawego brzegu po nieudanej grodzy, funda
ment wykonano pod osłoną specjalnego typu.

Na moście, na Wołdze pod Symbirskiem, było prze
szło 40 opór, z tych na kesonach około 20, reszta na ke- 
sono-studniach, umożliwiających zakładanie fundam entu w 
sprężonym powietrzu.

Długość mostu Symbirskiego wynosiła 2560.75 m. Byt 
to most na owe czasy, t. j. w czasie wojny, jeden z na.i 
większych mostów na kontynencie Europy i Azji. Keso
ny i konstrukcja tego mostu były identyczne jak i na W oł
dze w Kazaniu. Projektodawcami byli: prof. prof. Biele- 
lubski i Pszenicki. Prawie tej samej długości most był 
jednocześnie budowany na Amurze, o długości 2598 mt. 
Fundamenty, a także i konstrukcję żelazną mostu na Amu
rze wykonała firm a polska przy udziale inżynierów p o la 
ków. Dla ścisłości należy zaznaczyć ,że most w Symbir- 
sku na Wołdze zaprojektowany był o długości 2 6 9 0 m t , 
a nawet dla takiej długości mostu wykonane były w szyst
kie fundamenty i całkowicie wykończone filary. W tra k 
cie przystępowania do żelaznych konstrukcji nastąpiło ob
sunięcie się góry Symbirskiej, przyczem wraz z ulicami 
i domami pochyliło się pod kątem  około 45° i przesunęło 
się pięć końcowych filarów wiaduktu na dejeździe do mo
stu. Przesunięto filary  zostaiy następnie zburzone, a część 
mostu na odcinku końcowym 129 mt. zastąpiono nasypem, 
w rezultacie czego most w Symbirsku zbudowany został
o długości 2560.75 mtr.

Jeżeli chodzi o wielkość kesonów to zapewne najw ięk
szymi w roku 1905, przynajm niej w Europie, były keso
ny żelazne mostu ks. J. Poniatowskiego na Wiśle. Po
wierzchnia podstawy kesonów rzecznych tego mostu wy
nosiła 330 mtr.-.

W roku 1907 prof. Kunicki projektuje dla funda
mentu hydroelektrycznej stacji w Hindukuszu (środkowa 
Azja) keson żelazny o podstawie 96 sążni kwadratowych 
t. j. 436,99 nr. W kilka lat później, bo już w roku 1913 
prof. Pszenicki projektuje dla mostu Pałacowego na Ne

wie 2 kesony o powierzchni podstawy po 125 sążni kwa
dratowych t. j. po 569 n r  każdy.

Wymienione wielkie kesony opuszczali inżynierowie 
Polacy.

Mnie wypadło w okresie Wielkiej Wojny prowadzić 
trudne roboty kesonowe przy podnoszeniu wojennego okrę
tu. W roku 1916 w czasie postoju na redzie w7 zatoce Se- 
wTastopolskiej nastąpił wybuch jednego ze składów pro
chowych okrętu linjowego „Im peratrica M arja“. W czasie 
wypełniania wodą wewnętrznych komór szczelnych okrę
tu, na którym  wybuchł pożar, okręt zatonął, a tonąc prze
wrócił się do góry dnem i zagłębił się w mulaste dno za
toki. Podczas tego wypadku straciło życie przeszło 100 
ludzi, z których większość pozostała wewnątrz okrętu. 
W okręcie pozostały 3 pełne składy prochu oraz kilkana
ście tysięcy pocisków1 różnych kalibrów dochodzących do 
kalibru 12“. /a sz la  zatem potrzeba usunięcia groźnej dla 
poitu  „miny“.

Pierwotny plan robót ograniczał się do usunięcia 
wszystkich pocisków7 i prochu. Na rys. 25. widzimy zato
piony okręt, o długości 1 =  550'; szerokości Smax =  90’ 
i o wyporności — 25.000 ton. Największe zagłębienie, li
cząc od górnego pokładu do poziomu wody w morzu — 
24 ni. Roboty prowadzone były przez dwie śluzy, z któ
rych każda ruram i szybowemi była przytwierdzona do spo
du okrętu.

Pierwotny plan, do wykonania którego przystąpiono
10.X.19I7 r. ograniczał się tylko do prac związanych 
z usuwaniem pocisków i prochu. Podczas usuwania poci
sków i prochu, pierwotny plan został zmodyfikowany 
i przystąpiono w dalszym ciągu do prac związanych z pod
noszeniem i wprowadzeniem okrętu do doku. (rys. 26).

Rys. 26. W nick okrętu linjowego „Imperatrica Marja” w 
suchym doku w Sebustopolu — 1919 r.

Rys. 25. Zatopiony okręt linjowy  ,,Imperatrica Marja”.



Roboty kesonowe t. j. w sprężonem powietrzu ti  wa
ły bez przerwy raz pod kulami, innym razem pod ochro
ną różnych potęg wojujących świata. Impreza, którą w 
równej mierze respektowali Rosjanie, jak  Niemcy, F ran 
cuzi, Anglicy i inni, po dwuletniej pracy doprowadzoną 
była do pomyślnego końca t. j. do usunięcia wszystkich 
pocisków i prochu oraz do wprowadzenia wracku okrętu 
do suchego doku. (rys. 26).

5. Reżim rzek.

Należy choć ogólnikowo kilka słów nadmienić o trud 
nościach jakie zależne są od reżimu rzeki.

Do rzek, które m ają określony reżim zaliczam Woł
gę, przynajmniej w tych miejscach,, gdzie wypadło mi pro
wadzić roboty opuszczania kesonów, a mianowicie w K a
zaniu i Symbirsku. Jest pewnikiem, że lód na Wołdze 
w Kazaniu i Symbirsku nie może stanąć później niż w li
stopadzie, a k ra ruszyć nie może wcześniej, niż w kwiet
niu. Mamy zatem zwykle 4 miesięczny okres absolutnego 
spokoju i jeżeli nie uwzględniać przykrej tem peratury do
chodzącej do — 35" C, jest to najdogodniejszy sezon dla 
wykonywania robót kesonowrych.

Jeżeli chodzi o ruszenie kry to podobne prawo obo
wiązuje Wołgę również pod Saratowem. W hydrografji 
Rykaczewa „W skrytja i zam ierzańja wod Rossijskoj Im- 
perji Petersburg 1886“ , znajdujemy tablicę ruszenia kry 
na Wołdze w Saratowie od 1765 do 1879 r. Za ten okres 
t, j. za 114 lat bez żadnego w yjątku ruszanie kry  nastę
powało zawsze w kwietniu. Mając pewny term in ruszania 
kry, dokładnie określamy okres wysokich wód wiosennych, 
co oczywiście ułatw ia organizację robót na rzece.

Najtrudniejsze warunki pracy pod względem reżimu 
są na rzekach górskich. Pod tym względem Wisłę, przy
najmniej w jej górnym i środkowym biegu musimy zali
czyć do rzek o typie górskim.

Mamy dokładne dane naszego biura hydrograficzne
go, już od roku 1919, drukowane w rocznikach. Na za
sadzie tych danych i z własnego doświadczenia (wypadek 
zniesienia rusztowań przy budowie mostu w Puławach) 
stwierdzam, że W isła nie uznaje żadnego reżimu, a  w t a 
kim punkcie jak np. Puławy, dziś t. j. przed regulacją W i
sły, absolutnego bezpieczeństwa przy wykonywaniu ri.bót 
kesonowych niema. Nawet w okowach lodowych Wisła 
w każdej chwili może ruszyć i gwałtowny przybór może 
nastąpić w przeciągu kilku dni.

VI. W ARUNKI ZDROWOTNE. 

1. Geneza chorób kesonowych w świetle najnowszych 
teorji.

Sprężone powietrze, w którem  z natury  rzeczy mu
szą przebywać pracujący w kesonie, zapełnia nietylko ka
werny ciała ludzkiego, ale nasyca także krew i inne pły
ny, a również tłuszcz, mózg, etc. Nasycanie zasadniczo 
następuje przez płuca. Przyczem tlen i kwas węglowy roz
puszczają się chemicznie w krwi, nadm iar kwasu węglo
wego wydzielają płuca. Azot zaś mechanicznie miesza się 
z krwią i innemi płynami ciała ludzkiego. Pochłanianie 
azotu przez k rew 4), odbywa się według praw a D&ltona: 
ilość absorbowanego przez płyn gazu jest proporcjonalną 
do ciśnienia pod jakiem znajduje się płyn.

4) Pochłanianie azotu przez mózg, mięśnie i inne, od
bywa się inaczej.

Jeżeli po dłuższym pobycie w sprężonym powietrzu, 
człowiek wyśluzowuje się za prędko, to w krwi zatrzy
muje się gaz w postaci pęcherzyków, które sta ją  się przy
czyną zasłabnięć, a niekiedy i śmierci. Ze znanych teorji 
żadna jednak nie w yjaśnia niektórych zachorzeń. Do ty 
pu chorób kesonowych zaliczamy przedewszystkiem: reu
matyzm kesonowy (załam anie), paraliż, głuchota, choroby 
serca, zawroty głowy, rozstrój nerwowy i chorobliwe pod
niecenie zmysłów.

Z chorób kesonowych wyjaśnię wg. własnego odczu
wania rodzaj bólów przy załamaniu. Otóż załamanie jest 
to ból we wszystkich stawach, we wszystkich kościach 
i mięśniach, który odczuwamy w ten sposób, jak silny 
ból zęba, tembardziej dotkliwy, że odczuwany w całem 
ciele.

Głównemi czynnościami, które wpływają na zwiększe
nie lub zmniejszenie zasłabnięć są: 1 ) długość trw ania 
pracy w kesonie w ciągu jednej zmiany, 2 ) czas trw ania 
wyśluzowania się, 3) różnica wahań ciśnienia podczas jed
nej zmiany, 4) rodzaj gruntu, 5) czystość powietrza w tła
czanego do kesonu.

Nauka i doświadczenie znają możliwości takiego ure
gulowania wszystkich czynników wpływających na choro
by kesonowe, że już dziś moglibyśmy prawie całkowicie 
uniknąć chorób kesonowych, a w każdym razie moglibyś
my odsetek zasłabnięć doprowadzić do wielkości równej 
odsetkowi zasłabnięć przy pracy zewnętrznej, t. j. przy 
normalnem ciśnieniu powietrza. Nie trzeba wątpić, że spra
wą tą  w najbliższej przyszłości zajmą się czynniki mia
rodajne, tembardziej, że w większości kulturalnych k ra 
jów, prace w kesonie reguluje specjalna instrukcja stano
wiąca część ostatnich zdobyczy naukowych i doświadczeń. 
Dziś obowiązują u nas przepisy sanitarne wydane przez 
M inistra .Putiej Soobszczeńja“ , wydrukowane w Nr. 7 
W iestnika M inisterstwa Komunikacji z dnia 15 lutego 
1914 r. Przepisy te  przeszło dwadzieścia lat temu były 
hum anitarne, dziś przy głębszem opuszczaniu, jak to m ia
ło miejsce przy dwuch najgłębiej opuszczanych w Polsce 
kesonach we Włocławku, nie wTytrzym ują próby i w prak
tyce stosowane nie były.

Znaczny postęp wykazuje już pod tym  względem nie
miecka ustaw a „Nr. 7655 Verordnung zum Schutze der 
P ressluftarbeiter vom 28 Juni 1920“, Reichs-Gesetzblatt 
Jah rgang  1920 Nr. 146., tak  pod względem konstrukcji, 
jak  i treści. Do ustawy, k tóra zawiera zmodyfikovt ane 
i obszerniejsze przepisy sanitarne (paragrafów  55, za
m iast obowiązujących u nas 41), dołączone są jako od
dzielne paragrafy  ustaw y: instrukcja dla lekarza kesono
wego, uwagi dla pracujących w kesonie, oraz instrukcja 
dla kesoniarzy oddźwiernych. Ustawa niemiecka nie może 
być szablonem dla naśladowania, gdyż zawiera pozycje 
sprzeczne z najnowszą teorją chorób kesonowych oraz po
zycje co do wykonalności których można mieć zastrzeże
nia. W każdym razie w punktach zasadniczych przepisy 
niemieckie znacznie się różnią od starorosyjskich, obowią
zujących u nas. Naprzykład czas wyśluzowania przy nad
ciśnieniu 3 atm. według niemieckich przepisów wynosi 90 
minut, a wg. obowiązujących w Polsce 45 minut, a wła
śnie czas wyśluzowywania, jest czynnikiem decydującym
o zdrowiu pracujących w kesonach.

Rys. 27, je s t to odbitka z oryginalnego wykresu od
notowanego przez samozapisujący manometr. Na w ykre
sie możemy odczytać ciśnienie powietrza w kesonie, czas 
trw ania jednej zmiany pracujących, oraz okres trw ania 
wyśluzowywania (depresja). Stosowanie samozapisujących 
manometrów, u ję te  zresztą nawet starorosyjskim i przepi
sami, winno być bez w yjątku stosowTane na wszystkich



Rys. 27. W ykres z samozapisującego manometru.

robotach kesonowych. Je s t to jedyny sposób, przy po.mo- 
cy którego możemy zawsze skontrolować przestrzeganie 
zasadniczych przepisów.

Porównanie s ta tystyk  chorób:

L. p. Wyszczególnienie

„Kesonaż" 
na D unaju ]) 

p) Belgradem 
przy 

ciśnieniu 
do 3. 0 atm.

„Kesonaż ‘ 
na Wiśle we 
Włocławku 
3-y kesony 
przy ciśnie

niu do 2,5 atm.

1 . Suma dni opuszczania 
kesonów ,,kesono-dni ‘ 585 185

2. Średnia ilość kesoniarzy 
pracujących w czasie 
1 -ej doby w kesonie 71 60

3. Ilość zachorowań keso
nowych:

a) ogółem 819 240
b) ciężkich wypadków 64 38 2)
c) śmiertelnych wy

padków 2 0

VII. WNIOSKI.

Przy budowie opór mostów nasuwa się konieczność, ze 
v;zględu na racjonalną organizację i ekonomję robót, prze
dewszystkiem bardziej dokładnego na naukowych wyni-

s) Die Bautechnik 1932. Str. 553.
*) Z tego 5 osób personelu technicznego i jeden stu- 

dent-praktykant.

kach opartego geologicznego badania gruntu  przeznaczo
nego na fundam enty, gdyż tylko w ten sposób można 
uniknąć różnych niespodzianek, które niestety zdarzają 
się bardzo często.

Nasuwa się tu  również wniosek, że najwyższy już 
czas w Polsce na to, by zorganizować badawczy instytut 
poświęcony geomechanice, któryby był ośrodkiem koncen
trującym  badania w tej dziedzinie, oraz instytucją dorad
czą i opinjodawczą. Praktyczne wykonanie tego projektu 
wydaje mi się możliwem przez rozszerzenie działalności 
Drogowego Insty tu tu  Badawczego przy Politechnice W ar
szawskiej, przez utworzenie działu geotechnicznego. Przy 
wykonaniu robót kesonowych niezbędne są, wydane u sta
wowo, specjalne przepisy, któreby zabezpieczały robotni
ków i personel techniczny od niebezpieczeństw, związa
nych z zawodową pracą w  sprężonem powietrzu. W usta
wodawstwie w Polsce pod tym  względem wytworzyła sio 
luka, gdyż przepisy starorosyjskie, obowiązujące dziś w 
Polsce, konstruowane były bez uwzględnienia funkcji nie
istniejącej wtedy Ubezpieczalni Społecznej. Koniecznem 
więc jest, aby właśnie Ubezpieczalnia Społeczna posiadała 
specjalistów lekarzy w dziale chorób kesonowych.

Wreszcie kontakt pomiędzy nauką techniczną, a prak
tyką, z natu ry  rzeczy wymaga, aby po ukończeniu więk
szej budowy, kierownicy robót nie zaniedbywali ogłoszenia 
drukiem, lub choćby w prasie technicznej, szczegółowego 
sprawozdania ze specjalnem uwzględnieniem wszelkich 
trudności i komplikacji. Będzie to również pożyteczne na
wet dla należytej konserwacji budowy w przyszłości, jak 
również takie sprawozdanie będzie przyczyniało się do po
stępu techniki polskiej.

Metoda fundam entowania na kesonach, wynaleziona 
wprawdzie przez Francuza, szerokie zastosowanie w prak
tyce w dużej mierze zawdzięcza nauce polskiej, wiedzy, 
pracy i ofiarności pokoleń inżynierów Polaków". Metoda 
ta  zatem  zdobyła sobie obywatelstwo Polskie i od pierw
szej chwili je j zastosowania — przez inżyniera Kierbedzia, 
reprezentowana później była w różnych częściach świata 
przez inżynierów Polaków.

Metoda kesonowania, jako najpewniejsza dla funda
mentowania, po usunięciu nieusprawiedliwionych przeszkód, 
znajdzie sposoby do dalszego rozwoju rozpowszechnienia 
i zajęcia należnego jej miejsca w ważnej technice funda
mentowania budowli.

S. HEMPEL.

1200
Zwiększenia naprężeń dopuszczalnych dla uzbrojenia 

w żelbetowych belkach zginanych, jako rezu lta t stosowa
nia wysokowytrzymałościowych stali, nie wprowadza żad
nych zmian do teorji żelbetu; pomimo to podważa pewne 
przyzwyczajenia konstruktorów , zmuszając ich do porów
nywania konstrukcji o różnych wytrzymałościowo gatun
kach stali. W celu ułatw ienia wspomnianych porównań 
podajemy niżej kilka prostych wzorów w ynikających bez
pośrednio ze znanych wzorów żelbetnictwa,

Przez podwyższenie wielkości naprężeń dopuszczal
nych dla uzbrojenia rozciąganego, zmniejszamy przekrój 
tego uzbrojenia. Przekrój uzbrojenia A ź , oraz napręże
nia rozciągające aż stanowią wielkości zależne od siebie. 
Zależność ta  jest rezultatem  przyjętych założeń w teorji 
żelbetnictwa.

Belka o wysokości h', szerokości b, posiada uzbro-

1800
jenia A £ ; belka je st zginana przez moment M ; naprężenia 
w betonie i w żelazie niech będą 04 i .

Zmienimy wielkość przekroju uzbrojenia. Niech nowe 
uzbrojenie wynosi -Aj =  a A t .

Pozostawiając bez zmiany /(', 6, oraz n, badamy jak  
się zmienią naprężenia rit )  i . Zmienione naprężenia 
oznaczymy o'/, i s ' j ,  a  nowe położenie osi obojętnej o- 
naczymy przez x'. (

Położenie osi obojętnej określa wzór

n A i T J /  2 bh '

N a podstawie tego wzoru otrzymamy



, o o Z naprężeń 6 i 6' otrzymamy

=  .....................,
x /  i i o o « ( 3 - m k )

- 1 + 1 /
/  n Po wstawieniu a't  z równania 7 do wyrażenia 5 otrzy

mamy
Dla wiadomych naprężeń i przekrój żelaza

określa znany wzór r __ _____fcw • (3— k)_____ ^ . 8
* 11 (1—km) a (3—km)

Aó — — ,
^ Uwzględniając, iż

przyjm ując b =  1 cm. otrzymamy wyrażenie ... 1. n ^ ^

Oj =
Znając 6, h' i [5, wyrażenie „1“ możemy napisać na- A

stepująco:
_ 1, otrzymamy wreszcie

'JU --- fit tK/ ................................. # • X

Położenie osi obojętnej zależy od naprężeń, a miano- r_, _  »i (3—A-) (1 fc)____
wicie * ci (1—&)«) (3—km) 

n zh
•s =  . . . .  2 Wzory 7 i 9 pozwalają obliczyć naprężenie w beto*

a zatem J * "* " n ê * w ^e-*az*e wynikające ze zmniejszenia przekroju
„ ' i uzbrojenia dzięki zastosowaniu wytrzymałościowo wyższe- 

rjtU "T~ r*>”x' = ---------------— h go gatunku stali.

J b Obliczenie to zilustrujem y na przykładzie.

Dzieląc przez x  otrzymamy Przekrój uzbrojenia zmniejszamy o jedną trzecią,
czyli a =  0,667.

x' n n'b
— . f i t \ i .................... ^ W granicach naprężeń 40/1200 — 60/1200 kg/cnr.x ( n o i, -f- o i  ) k

=  1,175 . (40; 50; 60;) =  47,0; 58,8; 70,5 kg/cm 1.
Z porównania wyrażeń oznaczonych 1' i 3 otrzymamy

rj b =  1,47 . 1200 =  1765 kg /cnr.
n o’b

----------------- =  km  ........................... 4 S tad wnioskujemy:
» *'b +  ‘ 

skaci Półtorakrotne zmniejszenie przekroju uzbrojenia po-
woduje wzrost naprężeń w żelazie nie o cale 1,5 razy

r,', =  ------- -— - . a '.  .................... 5 (1.47). Naprężenia w betonie w zrastają  o 17,5%.
n (1 -km )

Naprężenie w żelazie obliczamy z wzoru

^  Zwiększenie naprężeń dopuszczalnych d 'a  konstrukcji
_________ 1_______  _  _  ___________  g stalowych, oraz w uzbrojeniu konstrukcyj żelbetowych

ą ,  1 1 , lc \ i  h' i  1 ^  i spowodowane zostało, między innemi, niedawnym zwięk-
\ 3 I ” \ 3 I szeniem dopuszczalnych naprężeń dla betonu. Skolei sto

sowanie stali do zbrojenia, powinno dać bodźca dla pod- 
Podobnie przyjm ując x' =  mx według 1' otrzymamy niesienia naprężeń dopuszczalnych dla betonów, których

wielkości sa ograniczone wytrzymałością 280/cm2.
M "

-------------- --------------- ------------------6' Wytrzymałość walcowa betonu 400 kg/cm '., przy na-
j i  I >nk \ szych bardzo dobrych cementach jest wielkością zupełnie

\ 3 / realna.

INŻ. ST. KĄDZIAŁKO.

UWAGI I OBSERWACJE NA TEMAT BETONU WIBROWANEGO
W ostatnich czasach rozpowszechniają się w litera

turze technicznej inform acje na tem at formowania beto
nu drogą w ibracji; nie jest to technika zupełnie nowa, 
lecz u nas jeszcze dotychczas w budownictwie nie stosowa
na, nie licząc prób z wyrobami betonowemi. Wibrowanie 
betonu datuje się od roku 1919 gdy Towarzystwo Limo

usin (Paryż) zgłosiło patent metody wibrowania betonu 
opracowany przez Freyssinet‘a. Metoda ta  obejmowała wła
ściwie tak  zwane wibrowanie zewnętrzne, przy pomocy wi
bratorów, umieszczonych na szalowaniu.

Nowa metoda różni się krańcowo od ubijania betonu
— zachodzi bowiem jakgdyby proces naturalnego ułożenia



się wszystkich składników betonu. Przez drgania o wyso
kiej częstotliwości cała m asa betonu zostaje w prawiona 
jakgdyby w stan  ciągłego ruchu, pod wpływem którego za
prawa (cement i piasek) przenika przez wszystkie pory, 
przechodzi przez wszystkie puste przestrzenie, zajm uje 
stopniowo od dołu wszystkie wolne miejsca, „zagęszczając" 
beton, otaczając każdy kawałek tłucznia, czy ziarnko żwi
ru, powłoką zapraw y cementowej. Beton wibrowany różni 
się od ubijanego przedewszystkiem szczelnością, większą 
gęstością i ciężarem właściwym —  niem a tu  muszlowin, 
niema dziur, niema zgniatania i rozbijania tłucznia przez 
ubijak. Pozatem, w ibracja usuwa wszelkie pęcherzyki po
wietrza, jakie przylegają do tłucznia i do uzbrojenia. Ba
dania wytrzymałościowe wykazują wzrost wytrzymałości 
(25 — 30%) w stosunku do betonu ubijanego.

Powyższe zalety sprawiły, że metoda ta  bardzo szybko 
rozpowszechniła się we F rancji, przechodząc stam tąd do 
krajów ościennych i Ameryki Północnej. Przez la t kilka
naście udoskonalono ap a ra ty  i sam ą technikę wykonania 
tak, że obecnie we F rancji roboty szczególnie ważne i od
powiedzialne jak  mosty, sklepienia, roboty fortyfikacyjne, 
drogi betonowe, są wykonywane prawie wyłącznie przy po
mocy wibratorów.

Rozpowszechniła się również i lite ra tu ra  o tym  przed
miocie, jednak naogół ogłaszane prace są związane z ja 
kąś konkretną budową; dlatego też, biorąc pod uwagę, że 
wibrowanie znajduje się jeszcze jakgdyby „in s ta tu  nas- 
cendi“ litera tu ra  na ten  tem at je s t naogół dość chaotycz
na, często poszczególne publikacje przeczą sobie na wzajem, 
co jest zrozumiałe przy użyciu rozmaitych typów aparatów . 
Studjowanie więc poszczególnych prac wymaga pewnej 
ostrożności i krytycyzmu. Oczywiście z każdym rokiem 
aparaty się udoskonalają i wyniki s ta ją  się coraz bardziej 
pewne.

Zasadniczo w ibracja da się podzielić na trzy  spo
soby:

1 ) w ibracja zewnętrzna (działanie na szalowanie),
2) w ibracja wewnętrzna (działanie na uzbrojenie i n a  

masę od w ew nątrz),
3) w ibracja powierzchniowa (w ibratory drogowe).

I. W ibracja zewnętrzna.

W ibracja zewnętrzna polega na przekazywaniu masie 
betonu drgań, wytwarzanych przez przyrząd umocowany 
na szalowaniu. Sposób ten jest najbardziej obecnie rozpow
szechniony i najlepiej opracowany, gdyż od tego systemu 
pochodzą pozostałe. Lecz jednocześnie system ten wymaga 
wiele staranności i doświadczenia, biorąc pod uwagę w a
runki pracy i wyniki jakie w danym wypadku należy osiąg
nąć. Wykonawca musi zdecydować, czy idzie mu o szczel
ność, czy wytrzymałość, czy też może o jaknajwcześniejsze 
usunięcie szalowania. Doświadczenie wykazało, że metoda 
postępowania zależy ściśle od wymaganych wyników i za
stosowana niewłaściwie może sprawić zawód.

Z przyrządów używanych do w ibracji zewnętrznej 
pierwotnie był zastosowany młot pneumatyczny, Był to 
przyrząd używany rzeczywiście jako młot i przesuwany rę
cznie przez robotnika^ Ilość uderzeń nie w ystarczała do wy
wołania w ibracji (około 1300 na m inutę), był to zatem 
właściwie ulepszony ubijacz, to też wkrótce ustąpił miejsca 
wibratorom.

W ibratory zewnętrzne używane są obecnie zarówno 
elektryczne jak  powietrzne — te ostatnie o kształcie cylin
dra z ruchomym tłokiem. Ilość uderzeń na minutę jest za
leżna od średnicy tłoka i wynosi mniejwięcej od 5000 przy

średnicy tłoka 60 mm, aż do 21000 przy średnicy 20 mm. 
W ydajność pracy zależy oczywiście od stosunku ciężaru ru 
chomego do całości; im większy jest ten stosunek tem więk
sza wydajność pracy w ibratora.

Trudność zasadniczą i największą stanowi umocowa
nie w ibratora n a  szalowaniu, gdyż należy tu ta j osiągnąć 
dwa różne wyniki: 1 ) dokładne i ścisłe połączenie w ibra
to ra  z szalowaniem i 2 ) możliwie szybkie i lekkie jego 
przesuwanie. Pozatem ciężar w ibratora razem z urządze
niem do przymocowania i przesuwania winien być możli
wie mały, aby nie uszkodzić lub rozluźnić szalowania. De
ski muszą mieć przynajm niej 26 mm grubości (jeden cal), 
krążyny, żebra i usztywnienie muszą stać tak  gęsto, aby 
całe szalowanie było sprężyste, żadna deska nie może drgać 
sama, nie pociągając za sobą reszty szalowania. W ciągu 
całej pracy należy pilnie uważać n a  ścisłe połączenie wi
b ra to ra  z szalowaniem, gdyż skok tłoka w ibratora jest mi
nimalny. Złe wyniki uzyskiwane w niektórych wypadkach 
wynikały właśnie wskutek niewłaściwego umocowania. 
Szybkość przesuwania apara tu  po sza'owaniu jest też wy
nikiem doświadczeń, gdyż zbyt długie przetrzymywanie w 
jednem miejscu powoduje oddzielenie się składników be
tonu. N a niektórych budowlach zam iast drzewa użyto do 
szalowania arkuszy z blachy, co ułatwiło nieco przesuwa
nie w ibratorów  i dało prócz tego bardzo ładną i gładką po
wierzchnię po zdjęciu szalowania Przy użyciu większej ilo
ści cięższych wibratorów zachodzi konieczność zwiększenia 
grubości szalowania, co jednak powoduje stra tę  energji 
pochłoniętej przez większą masę szalowania, należy więc 
raczej stosować w ibratory lżejsze, co jednak opóźnia p ra 
cę; wybór zależy od wymagań i miejscowych warunków 
pracy.

W ibratory elektryczne różnią się zasadniczo od po
wietrznych. Są to właściwie motory o niezrównoważonym 
tworniku, niema więc tu  tłoka i cylindra. Są one znacznie 
cięższe, ważą około 15 kg; robotnicy prędzej się męczą 
przy przesuwaniu ciężkiego motoru, niż w ibratora powietrz
nego wagi około 5 kg. Jednak elektryczne w ibratory zuży
w ają dużo mniej energji, są przeto bardziej ekonomiczne 
w użyciu i p racu ją  bez hałasu, co jest szczególnie wrażne 
w mieście i n ieraz wymagane przez warunki miejscowe.

II. W ibracja wewnętrzna.

Przyrządy do w ibracji wewnętrznej dzielą się na dwie 
grupy:

1 ) przyrządy trzym ane przez robotnika i przesuwane 
ręcznie w betonie,

2 ) przyrządy samoczynne.
Pierwszy typ miał zastosowanie szczególnie w St. 

Zjedn. A. P. Są to przyrządy elektryczne lub powietrzne, 
obrotowe lub tłokowe, w kształcie rydla, różnej długości; 
przedstaw iają tem  większe niedogodności, im są dłuższe 
i zależne są od sumienności robotnika. Jednak używane 
są w wypadkach bardzo grubych belek, gdzie w ibrator zew
nętrzny nie byłby skuteczny, zaś zbrojenie jest zbyt silne, 
aby ap a ra t powierzchniowy mógł wywołać odpowiednie 
drgania.

N atom iast bardzo dogodne do betonowania grubych be
lek, ścian i słupów są w ibratory samoczynne. Są to apara
ty  elektryczne lub pneumatyczne szczelnie zamknięte w bla
szanej pochwie i umieszczane w masie betonu (patent M. 
Demau). D ziałają całkowicie niezależnie od pracy robot
nika. Umieszczone na dnie m asy betonu, w strząsają nim 
i unoszą się do góry automatycznie, wypychane przez be
ton. A paraty  te  działają bardzo dobrze i zyskały powszech



ne uznanie. Zbrojenie musi być 
tak  ułożone, aby nie przeszka
dzało wznoszeniu się aparatu .
Oczywiście kształt pochwy i 
typ (moc) • apara tu  zależy od 
grubości warstw y i jakości be
tonu. A paraty te  są szczegól
nie użyteczne w wypadku du
żej ilości jednakowych słupów.

Na odmiennych zasadach 
skonstruowany jest niemiecki 
elektro - w ibrator firm y Wae- 
cker (Drezno), przeznaczony 
specjalnie do betonowania słu
pów (rys. 1). Pomysł polega 
na tem, że wewnątrz szalowa
nia umieszcza się pośrodku 
między zbrojeniem płaskownik 
z blachy stalowej sprężystej, 
idący przez całą długość słupa 
tak  aby nie dotykał nigdzie 
zbrojenia. Na końcu płaskow
nika przymocowuje się w ibra
to r i po szybkiem napełnieniu 
formy betonem w ibrator zaczy 
na działać Sposób ten okazał 
się bardzo dobry, lecz tylko 
przy zastosowaniu aparatów  e- 
lektrycznych; biorąc pod uwa
gę znane wszystkim wykonaw
com trudności betonowania wy
sokich i silnie zbrojonych slu
pów, przyznać trzeba, że wibra- Rys. 1. 
to r niemiecki jest bardzo prak
tyczny.
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Celem porównania wyników pracy różnych w ibrato
rów podam bardzo prosty i pomysłowy przyrząd (rys. 2 ) 
(wg. art. 11 Genie Civi! 19. X. 35.). Przyrząd ten składa 
się z długiej i wąskiej skrzyni, n a  jednym końcu której 
umieszczony jest w ibrator. N a dnie skrzyni układa się w 
row’nych odstępach metalowe kule wydrążone, zaopatrzone 
w pionowe pręty. Skrzynie wypełnia się betonem. Jak  dłu
go w ibrator nie działa,- kule te~pozostają na drrie skrzyni. 
Gdy w ibrator zacznie działać, wtedy, pod wpływem drgań 
kule unoszą się do góryi Świadczy to  dobitnie o zagęszcza
niu się betonu. Kule wznoszą się w sposób nieciągły zacho

w ując się jak  bańki powietrzne w zaprawie i utrzym ują 
się na jednym poziomie tak  długo dopóki beton poniżej 
nie zostanie dokładnie w strząśnięty i nie wypchnie kul 
wyżej. Kule, znajdujące się w różnej odległości od w ibrato
ra, wznoszą się z różną szybkością, — a mianowicie poło
żone dalej wznoszą się wolniej. Porównanie więc dwuch 
w ibratorów polega na tem, że umocowuje się te w ibratory 
do dwuch skrzyń (lub po kolei do jednej samej) i notuje 
się czas wznoszenia się kul od chwili uruchomienia w ibra
to ra  do chwili w ynurzenia się kul. Oczywiście otrzymane 
beleczki podlegają badaniom laboratoryjnym  na w ytrzy
małość.

Metoda powyższa je st badana obecnie w Laborator
jum  L‘Ecole Centrale des A rts et M anufactures; wyniki 
m ają być ogłoszone.

III. W ibracja powierzchniowa.

W ibracja powierzchniowa jest stosowana do dużych 
i cienkich powierzchni jak  płyty fundamentowe, tamy, ro
boty fortyfikacyjne a przedewszystkiem do dróg betono
wych. i

Z pośród wielu rozmaitych typów wibratorów  powierz
chniowych skonstruowanych we F rancji, w Stanach Zjed
noczonych i Niemczech w ciągu ostatnich 9 la t najlepszemi 
i najbardziej praktycznemi w ydają się być w ibratory f ra n 
cuskie. Zasadniczy typ pomysłu M. Berenguier działa na 
beton drganiam i i ciężarem. Składa się on z ram y długiej 
i wąskiej, na której umieszczone są cylindry z tłoczkami 
średnicy 30 — 60 mm w szczelnych skrzynkach celem och
rony od kurzu. Ustawiony osobno kompresor z motorem spa
linowym lub elektrycznym w ytw arza odpowiednie ciśnienie; 
przewód gumowy doprowadza powietrze do cylindrów. Cy
lindrów jest od 1 do 3, zależnie od długości ramy. N a koń
cu znajdują się uchwyty przy pomocy których dwaj ro
botnicy przesuwają ap a ra t podczas pracy.

Obecnie są w ogo’nem użyciu we F rancji w ibratory 
3 typów 1) z jednym cylindrem (paten t firm y „Route“ w 
w Paryżu) (rys. 3) używany do ubijania i gładzenia ma
łych powierzchni lub gdzie niema miejsca na duże apara
ty . Do kierowania potrzebny tylko jeden robotnik — wy
niki b. dobre, beton wychodzi jakby „uprasowany” bardzo

wkładka 
wibracyjna-
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Rys. 5.

gładko, 2) z dwoma cylindrami (rys. 4) do betonowania 
większych powierzchni kierowany przez 2 ludzi i 3) n a j
bardziej rozpowszechniony z trzem a cylindrami, (typ 
pierwotny), używ7any ogólnie do budowy dróg betonowych, 
betonowania p’aców, bulwarów7, płyt i t. p (rys. 5).

beton, w ibratory francuskie są bezwarunkowo lepsze, gdyż 
p racują I) ekonomiczniej, oszczędzając m aterjał, robociz
nę, jak  również i koszty am ortyzacji kapitału zużytego na 
zakup wielkich maszyn i II) daje wyniki wytrzymałościo
wo lepsze.

Główne korzyści zastosowania wibratorów do budowy 
dróg możnaby określić następująco:

1 ) lepsze wyniki ubijania,
2 ) łatwa kontrola działania i łatwość natychmiasto

wego i bez większych kosztów usunięcia niedokład
ności,

3) oszczędność na robociźnie i środkach napędowych 
(benzyna, p rąd),

4) mniejszy wysiłek pracujących,
5) oszczędność na m aterjałach (głównie cement),
fi) szybsze i łatwiejsze wygładzanie powierzchni.
Należy dodać, że dotychczas około 800.000 n r powierz

chni betonowych we F rancji wykonano przy pomocy opi
sanych wibratorów, co dowodzi praktyczności pomysłu i je- 
gc zastosowania.

Na zakończenie nadmienię o e’ektrycznych ubijakach 
używanych głównie w Niemczech i S tanach Zjednoczonych 
(rys. 7). Przyrządy te zajm ują stanowisko pośrednie mię
dzy ubijaniem a w ibracją. Ilość uderzeń waha się od 500 
dc 1200 na minutę. Ilość ta  jest niewystarczająca dla wy
wołania ruchów falowych w masie betonu. Są one wygod
ne w  użyciu, lecz dość ciężkie (około 25 kg) i m ają tę w7a- 
dę, że pracując w yryw ają częściowo beton, przed chwilą 
ubity. Właściwe w ibratory  winny posiadać ilość drgań nie 
mniejszą cd 4.000 na minutę

*
Czasopismo „Beton u. Eisen“ z dn. 5. X. 35 podaje 

następujące wyniki osiągnięte przez praktykę am erykań
ską z betonem wibrowanym:

1) beton z m ałą ilością wody o zawartości 7 — 8 % 
cementu (na wagę — czyli około 150 kg/m 3) otrzymuje 
przez wibrację dużą szczelność, małą wodonasiąkliwość, du
ży stopień wytrzymałości na zmiany tem peratury  — wy
trzymałość na ściskanie po miesiącu wynosi 210  — 245 
kg/cm 2 (do osiągnięcia tej wytrzymałości przy betonie ubi
janym  ręcznie potrzeba przeszło 200 kg cementu na m“) ;

2 ) beton wibrowany przewyższa pod każdym względem 
beton ubijany, w którym zawartość cementu jest o 25% 
wyższa od pierwszego;

3) próbne w a’ce z betonu wibrowanego o stosunku 
mieszaniny (na wagę) 1 : 10, 1 : 11, i 1 : 13,2 po 150

Rys. (1.

Specjalnie do otrzym ania gładkiej i równej powierz
chni został skonstruowany t. zw. wa'ec w ibrujący (rys. 6).
Cylinder z tłokiem umieszczony jest wewnątrz i zachowu
je stale położenie pionowe. Modele poprzednie, w których 
cylinder obracał się wraz z walcem, okazały się niezbyt do
godne w użyciu ,dając nierówne wyniki pracy. Walec wi
brujący przesuwany jest przez dwuch ’udzi, których p ra
ca sprowadza się do popychania obracającego się walca.

Aparaty te pracują lekko, szybko, dają  się przesuwać 
tez trudności, kompresory mogą być poruszane silnikiem 
spalinowym lub elektrycznym; w porównaniu z ciężkiemi 
niemieckiemi maszynami do budowy dróg betonowych, 
gdzie szereg młotków7 spadając z określonej wysokości ubi
ja beton lub gdzie rolę ubijacza spełnia belka, ubijająca Rys. 7.
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krotnem zamrożeniu i odtajaniu wykazały 91 do 95% wy
trzymałości w stanie pierwotnym;

4) beton wibrowany o składzie 1 : 10 poddany ciśnie-- 
niu wody o 3 atm osferach nie wykazał praktycznie żadnego 
nasiąkania;

5) wodoszczelność betonu wibrowanego zwiększa się 
wraz z ilością drgań w ibratora;

6) w m iarę doskonalenia metody wibrowania betonu 
można będzie używać beton o mniejszej zawartości cemen
tu, mniejszej ilości wody, i większych wym iarach tłucznia, 
otrzym ując przytem wyniki wymagane dla dzisiejszych 
„wysoko wartości owych" betonów'.

Dodając do tego prawie zupełną niezależność od zmien

ności wyników czynnika ludzkiego, otrzymamy; ytffiffa&ęsć 
pracy z betonem, nie różniącem się wcale óćl ■ Betortłt dźy- 
w anego'do celów laboratoryjnych, co pozwoli fia’-zrvaczrte- 
obniżenie dotychczasowych norm bezpieczeństwa, 4aJ^c tent- 
samem poważną oszczędność1). «

Można zatem wyrazić nadzieję, że biorąc ptfd uv^agę* 
niewątpliwe korzyści wibratorów, znajdą one i u. nas zasto
sowanie, zwłaszcza w okvesie rozwijającego się budownic
twa dróg betonowych.

’) Ciekawe wyniki są podane w referacie inż. S. G ra
bowskiego p. t. .,0 w ibracji betonów i wyrobów wibrowa
nych" wygłoszony na Zjeździe inżynierów budowl. w Ka
towicach w lutym b. V

INŻ. P. JAKOW LEW .

RENTOWNOŚĆ WYSOKICH DOMÓW
Bardzo rozpowszechnionem jest, i to nie tylko u nas ale 

i w całej Europie, — mniemanie, że kilkunastu i kulkudne- 
sięciopiętrowe domy mogą mieć rację bytu tylko w bogatej 
Ameryce, na bajecznie drogich placach New Yorku i Chica
go, i że nawet podobno i tam  nie w ytrzym ują one ścisłej 
kailkulacji i że budowane są wyłącznie w celach reklamo
wych. A więc tembardziej u nas, tu ta j, gdzie niema jeszcze 
tak  wysokich cen na place, — budowa tych domów jakoby 
nie może się opłacać.

Otóż i jedno i drugie i trzecie twierdzenie jest opar
te jedynie na braku u nas dokładniejszych wiadomości
o tych sprawach, tak dla nas jeszcze egzotycznych. Nic 
dziwnego bo nawet i w samej Ameryce kwestja rentowności 
„drapaczy chmur przez długi czas była rzeczywiście jakby 
otoczona tajem nicą i dopiero w ostatnich latach dzięki sy
stematycznym badaniom spraw a ta  została całkowicie wy
świetlona. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, jak  zo
baczymy dalej, że wysokie domy nietylko się kalkulują, ale 
nawet przynoszą dochód większy aniżeli domy niższe

L/c z ba fj/g fe r

Ryn. 1.

Najlepiej ten fak t zilustruje wykres (rys. 1), który 
przedstawia wyniki studjów nad eksploatacją 185 domów
o wysokości 25 pięter w 40 miastach Ameryki. S tudja te 
zostały przeprowadzone w r. 1921 przez „National Asso
ciation of Building Owners and M anagers" (Amerykański 
Związek Właścicieli i Administratorów domów). O do

mach jeszcze wyższych będzie mowa dalej. Tymciasem 
z wykresu widzimy jasno, że dochodowość rośnie razem 
z wysokością od 5% przy 3 piętrach do 9% przy 25 pię
trach.

Wyniki te obejmują domy stojące na placach o bardzo 
różnej cenie za m2. Zachodzi więc teraz pytanie najciekaw
sze, mianowicie czy na każdym placu rentowność będz e 
wzrastać wraz ze zwiększeniem liczby pięter i czy istnieje 
może „optimum" wysokości, przy którem rentowność do
sięga swego „maximum". Czy istnieje wyraźne prawo za
leżności pomiędzy 3-ma następującemi wielkościami zmien- 
nemi: ceną placu, wysokością optimalną i maksymalną ren
townością.

I wreszcie, pytanie dla nas najważniejsze, — czy to 
wszystko może mieć zastosowanie do naszych dzisiejszych 
warunków w Polsce.

Jasnem  jest, że im droższy jest plac, tem większym 
balastem sta je się jego koszt, gdyż sam plac dochodu nie 
daje. Wobec tego, ogólnie biorąc, na droższym placu trzeba 
wybudować większy, a więc i wyższy dom, ażeby dochód 
z niego mógł dać normalne oprocentowanie dla łącznej war
tości kapitału włożonego w kupno placu i budowę domu. 
Na początku więc, kiedy powierzchnia użytkowa szybka 
się zwiększa proporcjonalnie do ilości pięter, — nieproduk
cyjny ciężar drogiej ziemi rozkłada się na coraz to więk
szą powierzchnię, — dodanie kilku nowych pięter powoduje 
szybki wzrost dochodowości. Dalej, wyżej, — pod wpły
wem przepisów regulacyjnych, powierzchnia wyższych pię
te r zaczyna się zmniejszać. Jednocześnie, z powodu więk
szej ilości wind i pionowych przewodów instalacyjnych, — 
zmienia się i stosunek powierzchni netto do powierzchni 
brutto. Natom iast, na skutek całego szeregu przyczyn na
tu ry  technicznej, jak  np. wskutek zwiększenia wagi szkie
letu na m etr sześcienny budynku, zwiększenia usztywnień 
wiatrowych przy większej wysokości, zwiększenia ilości 
i kosztu dźwigów i obudowania szybów dźwigowych i t. p.,
— koszt budowy 1  m sześciennego, a więc i 1  n r  powierz
chni użytkowej, stopniowo wzrasta.

W rezultacie tempo wzrostu dochodu po dodaniu każ
dego następnego piętra maleje i na pewnej wysokości oba 
przeciwdziałające sobie czynniki techniczno - ekonomiczne 
wzajemnie się równoważą. I dopiero powyżej tej wysokości 
krytycznej, ściśle zależnej od ceny placu, — dodanie dal



szych pięter już się nie opłaca. Z obliczeń i zestawień po
danych niżej zobaczymy, że dla m iast amerykańskich, przy 
cenie placu np. 2200 dolarów za n r  najekonomiczniejszą wy
sokością („optimum") jest 63 piętra, przy cen.e 4400 dola
rów za m" — 75 pięter i t. d. A są place i po 10.000 dola
rów za m2.

W Warszawie, w śródmieściu, np. pl. Napoleona cena 
1 nr dochodzi już do 1000 zl. Dla tych placów „optimum", 
obliczone tą  samą metodą, lecz z uwzględnieniem dzisiej
szych cen rynkowych, na m aterjały , robociznę i komorne
— wypada przy 22 piętrach, jak  to zobaczymy z niżej 
przytoczonych obliczeń Obliczenia dla placów o wartości 
500 zł/m' dają wysokość 19 pięter, dla 250 zł/m ' — 16 
pięter i dla 100 zł -— około 8 pięter.

Widzimy więc, że te budowle, które się u nas obecnie 
stawia na najdroższych placach centralnych dzielnic, z pun
ktu widzenia zyskowności inwestowanego kapitału, — są 
niewątpliwie za niskie.

Przyczyna tej naszej bojaźliwości w rozmachu budo
wlanym wzwyż, leży bynajmniej nie w braku kapitałów 
i nie w przepisach regulacji m iast, bo przepisy nie ograni
czają wysokości obsolutnej, lecz regulują profil elewacji. 
Zresztą takie same przepisy są i w Ameryce. A co do 
kapitałów to widzimy że znajdują się one jednak co roku 
dla budowy kilku gmachów o ogromnych wymiarach wzdłuż 
i wszerz, ale nader skromnych wymiarach wzwyż.

Klasyczne stud ja tego rodzaju zostały przeprowadzone 
w 1930 roku przez inżynierów amerykańskich W. Clarka i J. 
Kingstona przy współudziale całej grupy majwybitniejszych 
fachowców jako doradców: w dziedzinie wind — D, Lind- 
<juista, Naczelnego Inżyniera O t:s Elevator Co., w dzie
dzinie wiązań wiatrowych — znanych konstruktorów inż.
S Holtzmana i D. Doyle, oraz przy współpracy całego sze
regu wielkich firm  instalacyjnych i budowlanych. Kalku
lacja kosztów ogólnych, am ortyzacji, komornego, kosztów 
ejfKpJoatacji oraz kwest ja  rentowności — została opraco
wana przez 2 komisje Związku właścicieli i adm inistrato
rów domów New Yorku p riy  czynnym udziale prezesa te 
go związku, Thompson Smitha, C. Coley, zarządzającego 
Equitable Building (45 p ięter), A. Bluckera, zarządzają-
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Rys. 2.

cego Singer Building, całego biura technicznego S. W. 
S traus Co. (40 pięter) i t. p. Opracowano całą serję kom
pletnych projektów, kosztorysów i obliczeń rentowności dla 
domów od 8 do 75 pięter (p. rys. 2). Za podstawę 
przyjęto plac 61 x 122  m przy cenie grun tu  od 1100  dola
rów do 6600 dolarów za 1  nr.

Oto charakterystyka zaprojektowanych budowli:

I 0 ś ć P i < t e r

8 15 22 30 37 50 63 75

Wysokość w m tr.
Kubatura w tysiąc, m3 255 388 480 570 640 740 840 910
Powierzchn a podłogi brutto, w tys. n r 63 99,5 129,6 153 174 200 227 250
Użytkowa powierzchnia podłogi w tys. n r 47,8 75 91,5 108,5 122 138 153 167
Stosunek pow. użyt. do pow. brutto  w %% 76 75 71 72 70 69 67,5 66,8
Stosunek pow. brutto  górnego piętra do pow. placu 88 70 47,3 36,4 32,5 26 25 23
Ilość m. sześciennych na 1  n r  pow. użytk. 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5
Liczba dźwigów osob. 8 14 20 26 32 40 48 56
Lic ba dźw gów tow. 2 2 4 4 4 4 4 4
% pow. dźwigów brutto 1,9 2,7 3,9 4,8 5,6 7,0 8,4 9.8
Konstrukcja stalowa kg. na 1 m3 budynku 15,6 18,2 19,8 22 0 23,4 26,5 28,8 35,0
Ko-zt budowy w miljon. dolarów 4 3 6,6 8,5 10,8 12,6 15,2 17,9 20,9
W tem koszt instalacji w %% 21 22 24 26 28 29 30 31

Ponadto:
Zysk przedsiębiorcy w %°/c 6.0 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,8 4,0

3,9Projekt i nadzór % 4,6 4,6 4,7 3 4 4,3 4,8 3,9
Całkowity koszt w miłjonach dolarów 4.8 7,3 9,3 11,8 13,8 16,5 19,4 22,6
Koszt 1 n r w dolarach 18,7 18,8 19,4 20,5 20,5 22 3 23 0 24,7
Czas trwania budowy w miesiącach 10 12 14 16 18 20 22 24
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Dla przykładu przytoczymy tu ta j obliczenie rentowno
ści wykonane dla jednego z wyżej opisanych typów, n fa- 
nowicie dla domu 15-piętrowego, przy cenie placu 2200 do
larów za 1  nr.

WYDATKI.

A. Plac (7450 nr) 81,000 stóp kw. a 200 dolarów 16.200.000
B. Budowa domu 7.S07.000 
C Koszta ogólne podczas budowy: (12 miesęcy)

1. Plac za cały czas 6% 972.000
2. Dom i a 'k okresu 6% 219.000
3. Podatki od placu 350.000
4. Ubezpieczenie 5.000

D. Suma

DOCHÓD.

Ogółem koszta
G. Czysty dochód

4. Dźwigi 4
5. Zwiększene kosztu wodociągu i ogrzewania 1
C. Instalacje gorącej wody 1
7. Sztuczna w entylacja dolnych pięter i izola

cja różnych przewodów instalacyjnych 1
8. Izolacja podłóg 1

Razem 25.053.000

E. Dochód roczny brutto  od 75.000 n f  a 37 doi. 2.780.000
F. Koszta:

1. Utrzymanie 75.000 trr a  6,40 doi, 482.000
2. Podatki 541.000
3. Amortyzacja 2% 146.000

1.169.000
1.611.000

H. Dochód w %%  od całkowitej sumy inwestowanej 6,44
Rentowność innych domów przy tej samej cenie placu:
L :czba pięter: 8, 15, 22, 30, 37, 50, 63, 75.

Czysty dochód w %%  4,2, 6,4, 7,7, 7,5, 9,1 9,9, 10,2, 10,0.
Chcąc zastosować te same zasady do naszych w arun

ków w Polsce musimy wpierw ustalić ceny i liczby zasadir- 
cze. Przedewszystkiem, jako podstawę do obliczeń porównaw
czych przyjm ujemy plac o powierzchni 33 X 48,5 =  1600 
n f  i dom 15-piętrowy o kubaturze 57500 m3, czyli mniej 
w'ięcej taki jak np. gmach Tow. Przezorność na Pl. Napo
leona w’ Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy gmach, jego 
wygląd, koszt i dochodowość, — jest zagadnieniem indywi- 
dualnem, zależnem w pierwszym rzędzie od wielkości 
i kształtu placu, oraz od tego czy plac ma 1, 2, 3 czy 4 fror.- 
ty, ale ponieważ chodzi nam tu ta j tylko o bardzo przybliżo
ne obliczenia orjentacyjne, możemy przyjąć że kubatura, 
koszt budowy, powierzchnia użytkowa i kos.:t utrzym an'a 
będzie wzrastać z wysokością tak, jak  to ma miejsce w serji 
amerykańskiej.

Jako cenę zasadniczą trzeba przyjąć dzisiaj 80 zł. xa
1 m3 domu 15-piętrowego. Cenę tę możemy sprawdzić 
w dwojaki sposób. Po pierwsze, wychodząc z dzisiejszej ce
ny 50 zł. za 1 n f  kapitalnego budynku kilkupiętrowego 
7 centralnem ogrzewaniem, wodociągiem, kanalizacją, ga
zem i światłem elektrycznem, — musimy dodać:

I . Różnicę pomiędzy kosztem szkieletu stalowe
go (18 kg a 0,75 =  13,50 zł) wraz z ob
murowaniem i obetonowaniem (0,1 m. 
sześć, a 54 zl =  4,50) i izolacją (0,07 
nr' a 14,0 =  1,00), — a kosztem murów 
w domu zwykłym kilkupiętrowym (0,22 m 
sześć, a 45 zl =  10,00 zł) 9

2. Obliczenie elewacji kamieniem naturalnym  10

3. M ąrmury w przedsionkach niektórych scho
dów i na schodach 3

Ogółem 30 zł/m

Razem więc 50 +  30 -= 80 zł ] m sześcienny.

Cena ta  jest 1,5-krotnie niższa od ceny kos tu  1 metru 
gmachu Przezorność i to właśnie jest drugim sprawdzianem, 
gdyż: 1) od czasu zawierania umów na budowę Przezor
ności w 1931 — 1932 ceny materjałów  i robocizny spadły 
właśnie w tym stosunku, a 2) pewne obniżenie kosztu mo
żna osięgnąć stosując nieco mniejszy luksus, np. przez wy
kluczenie z oblicówki polerowanego granitu , alabastru 
w łazienkach, nieco mniej m arm urów w przedsionkach
i t. d.

Mimowoli rzuca się w oczy różnica kosztu budowy wy
rażona w godzinach pracy robotnika w Ameryce i u nas. 
Podczas gdy w New Yorku, przy płacy 1 dolara za go
dzinę, 1  m etr sześcienny budynku kosztuje 18 dolarów, 
czyli 18 godzin pracy, — u nas przy płacy 0,65 zl. za go 
d.’iinę 1  m etr takiego samego budynku wypada 80 zł, czyli 
120 godzin pracy. W ydajność więc jest 6,5 razy wyższa 
niż u nas. Jeszcze bardziej zdumiewającą różnicę znaj 
dz'emy w koszcie 1  tonny konstrukcji stalowTej wraz z mon
tażem: w Ameryce 92 dolary, a u nas 750 zl. Tam 92 go
dziny pracy na 1  tonnę, a u nas 1160, czyli 12,6 razy 
więcej.

P r;y  obliczaniu oczekiwanych wpływów, czyli wysoko
ści komornego musimy przedewszystkiem ustalić na jakiego 
rodzaju lokatorów można liczyć przy budowie wysokiego 
domu w centrum miasta. A więc, w suterenach -— resla- 
uracje, bary  i garaże, na parterze — sklepy, na dolnych 
piętrach — większe biura i kluby, wyżej biura mniejsze
i wreszcie jeszcze wyżej — mieszkania, duże, średnie i jak- 
najwięcej małych. Sceptycy zaraz powiedzą, że niema prze
cież takich którzyby mogli płacić tak wysokie komorne. Pod 
tym względem doświadczenie z 16-piętrowym gmachem 
,,Przezorność" uczy nas bardzo wielu rzeczy. Podczas gdy 
wszystkie większe lokale tego gmachu zapełniły się cał
kowicie dopiero po upływie 1,5 roku od ukończenia budowy, 
całe 6-te piętro, składające się wyłącznie z małych mieszkań,
1 i 2-pokojowych, było wynajęte na 2 miesiące przed roz
poczęciem nadbudowy tego p iętra, przyczem liczba kandy
datów przewyższała 10 -krotr;ie 1 czbę mieszkań.

Raczne komorne w tych mies:kaniach wynosi około 60 
zł za 1  n f  podłogi, podczas gdy za takie same mieszkania 
w nowych domach na ul. Górnośląskiej, Czerniakowskiej, 
Powiślu i w Mokotowie płaci się tylko 36 — 40 zł za nf, 
a w starych domach 27 zł łączn e z podatkiem. Jest to zu
pełnie dostatecznym dowodem, że małe mieszkania i małe 
b iura w komfortowych nowych domach w śródmieściu, po
mimo znac nie wyższej ceny, — m ają powodzenie zape
wnione. Liczba tych lokali powinna przeważać nad innemi.

Następny fak t: lokale biurowe średnie i mniejsze 
w tym  samy gmachu zaczęły się zapełniać o w'iele szybciej 
dopiero po obniżce komornego z 72 na 55 zł za nf. Tę więc 
ostatnią cenę można śmiało wziąć za podstawę do obli
czenia wpływów.

I jeszcze jeden w arunek: dochodowy dom w śródmie
ściu musi mieć p a rte r w poziomie tro tuaru , cały przezna



czony na sklepy. Doświadczenie Ameryki wykazuje, że cena 
tych sklepów rośnie wraz z wysokością domu. Zresztą wi
dzimy i u nas, że nawet w czasie kryzysu w śródmieściu 
niema przecież niewynajętyeh sklepów.

Zauważymy tu ta j m mochodem, że w drapaczach ame
rykańskich roczne komorne wynosi średnio 37 doi. za 1 nr. 
Jest to 37 godzin pracy robotnika, czyli prawie 2 razy tyle 
ile kosztuje i  m3 tegoż budynku- Natom iast u nas komorne 
za 1 nr stanowi zaledwie % kosztu 1  m3, pomimo że równa 
się ono 80 godz. pracy robotnika. A płaca robotnika jest 
przecież m iarą zarobków całej ludności w danym kraju . Wi- 
dz’my stąd, że płacimy w stosunku do kosztu domu mniej, 
ale i ten c'ężar jeszcze jest dla mas 2 razy za wielki. Jed
nak, pomimo wszystko, prosty rachunek, który przytaczamy 
niżej, •— wykazuje, że nawet w dzisiejszych naszych wa
runkach wyższy '/< dochodu mogą dać tylko wysokie domy
i to dużo wyższe od budowanych obecnie.

Czas trw ania budowy przyjm ujemy o 25% większy niż 
przyjmują inżynierowie amerykańscy. A więc dla domu 8 
piętrowego 10 miesięcy, dla 15 pięter — 15 miesięcy.

Tempo takie — 2 razy krótsze niż się u nas zazwyczaj 
stosuje przy prowadzeniu robót trybem zwykłym, — jest 
zupełnie możliwe do osiągnięcia i u nas, bez większych 
trudności i bez jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Do te 
go potrzebna jest tylko s ta ranna organizacja. A więc: do
kładny szczegółowy projekt, dokładne rozplanowanie i sko
ordynowanie robót i dostaw jeszcze przed budow ą').

Prowadzenie robót w terminie 2 razy dłuższym, jak  wi
dać z przytoczonych obliczeń, — zwiększa koszt budowy o 4 
do 5%.

Komorne we wszystkich obliczeniach przyjęliśmy jed
nakowe. W rzeczywistości spada ono w raz z o Maleniem 
placu od centrum miasta, ale spada bez porównania wol
niej aniżeli ceny placów, mniej więcej proporcjonalnie do 
n
I/ C > gdzie „C“ — cena za 1 n r  placu, a ,;ii“ — spół- 
czynn k empiriczny, który np dla W arszawy i Gdyni 
=  około 6. Na placach po 1000 zł i 500 zł za 1 m3 komoi’- 
lic będzie prawie jednakowe.

Na placach po 125 zł/m ' — będzie ono IV2 razy mniej- 
s’e. Okoliczność ta  obniża rentowność domów na tańszych 
placach, ale zupełnie nie wpływa na obliczenia najkorzy
stniejszej wysokości.

Oto obliczenie rentowności dla domu 15-p’ętrowego 
przy cenie placu 1000 zł/m 2 (centrum W arszawy).

A. Koszt placu 1.600 n r  a  1.000 zł 1.600.000
B. Koszt bud rwy 57.500 m3 a  80 zł 4 600.000
C. 6% od placu za 15 miesięcy 120.000

6% od kosztu budowy za TVs miesięcy 172.000

i). Razem 6.492.000
E. Komorne brutto 11.000 n r a  55 zł 605.000
F. Koszta utrzym ania 11 000 a 9 =  około 100.000

Amortyzacja 2% rocznie 92.000
Podatków w ciągu łat 15 niema —

Razem koszta (F)
G. Dochód netto

II. Odsetki czystego dochodu od całkowitej su
my inwestowanej 6,40%

To santo dla innych wysokości na tym  samym placu:

I 1 0 Ś ( P i ę t  e r
8 15 22 30 37

w tysiącach złotych

A. Plac
B. Budowa
C. %% od placu

od budowy

1.600
2.970

100
94

1.600
4.600

120
172

1.600
5.850

140
255

1 6O0
7.400

160
370

1  600 
8.700 

180 
490

D. Ogółem
G. Dochód netto
H. %%  netto

4.764
271
5,70

6.492
413
6,40

7,845
517

6,60

9.530
525
6,55

10.970
707
6,45

Maximum wypada przy 25 piętrach.

To samo przy cenie placu .500 zl/i r.

1 0 ś ć p i ę t ę r
$ 15 22 30 37

w tysiącach złotych

A. Plac +  %
B. Budova b %

850
3.064

860
4.772

870
6,105

880
7.770

890
9190

D. Ogółem koszt
G. Dochód netto
H. %

3.914
271
7,0

5.632
413
7,3

6 975 
517 
7,4

8.650
625
7,2

10.080
707
7,0

Maximum wypada przy 20 piętrach.

To samo przy cenie placu 250 z l /1112.

I l o ś ć p i ę t e r
8 15 22 30

w tysiącach złotych

A. Plac +  % 425 430 435 440
B. Budowa +  % 3064 4772 6105 7770

D. Ogółem 3489 5202 6540 8210
G. Dochód 271 413 517 625
H. % 7,8 8,0 7,9 7,6

192.000
413.000

') P. „Organizacja budowy domów o szkielecie stalo
wym” inż. P. Jakowlewa („Czasopismo Techn. 1935 Nr. 12).

Maximum wypada przy 16 piętrach.

W Gdyni, gdzie komorne dochodzi już teraz do 36 
zł/m" miesięcznie, a cena placów — do 125 zł/m3 już teraz 
by się kalkulowały najlepiej domy 10-piętrowe, a nis 5-pię- 
trowe, które sie teraz tam buduje.

Z powyższy zestawień wynika, że na drogich central
nych placach dziś już poprostu nie wypada stawiać zwy
kłych kamienic w kształcie długich i szerokich skrzyń, że tu 
ta j trzeba coś wyższego, o wiele wyższego, biorąc to dosło
wnie, a także i w znaczeniu wyższej doskonałości kształtów, 
konstrukcji i komfortu. Nieodwracalny proces koncentracji 
życia wielkich miast niedługo zmusi nas wszystkich do 
zrozumienia, że architektura i konstrukcja już teraz po
winny się kierować raczej wzwyż aniżeli wszerz.



LIST DO REDAKCJI INŻ H 
REPLIKI PROF. W.

Szanowny Panie Redaktorze.
W związku z repliką prof. W. Paszkowskiego, zamie

szczoną w Nr. 4 „Przeglądu Budowlanego”, uprzejmie p ro 
szę o umieszczenie w Nr. 5 Pańskiego Czasopisma nastę
pującego sprostowania na podstawie art. 32 praw a p ra 
sowego.

W replice, zamieszczonej w Nr. 4 „Przeglądu Budo
wlanego", prof. W. Paszkowski porusza spraw y osobiste, 
co zmusza mnie do sprostowania.

W odpowiedzi mojej wyraziłem przypuszczenie, że prof.
W. Paszkowski nie zrozumiał lub niedostatecznie uważnie 
czytał moją pracę, gdyż w inny sposób nie chciałem so
bie tłumaczyć Jego dowolnego traktow ania tekstu mojej 
pracy pod względem formalnym i merytorycznym. Już w 
odpowiedzi mojej zwróciłem uwagę prof. W. Paszkowskie
mu, że zniekształcił niektóre tezy mojej pracy, że w sposób 
sprzeczny z rzeczywistością zużytkował przykład, podany 
w mojej pracy na str. 79, że uciął cytatę, zmieniając cał
kowicie sens cytowanego zdania; obecnie w replice prof. W.

Z DOŚWIADCZEŃ
PRZEJŚCIE RUROCIĄGU POD TORAMI KOLEJOWEMI.

Problem był następujący: Trzeba było przekroczyć ru 
rociągiem z ru ry  żeliwnej 0  250 mm. niewysoki nasyp ko
lejowy, — pod 4 toram i, bez przeryw ania ruchu. Przerwy 
ruchu były niedopuszczalne, gdyż przekraczano dwa tory 
główne jednej z najruchliwszych m agistrali kolejowych w 
Polsce (Kutno — Toruń). Torów przełożyć na inne m iej
sce również nie było można z powodu szczupłości m iej
sca.

Przy wyborze systemu przejścia wchodziły w grę dwa 
sposoby: 1) przejście ubezpieczonym wykopem i 2) sztolnią, 
wzg’ędnie sposobem wiertniczym. Przejście ubezpieczonym 
wykopem, wobec ścieśnienia torów i intensywnego ciężkie
go ruchu kolejowego nastręczałoby dużo trudności i byłoby 
niebezpieczne w wykonaniu w razie znaczniejszych opadów 
podczas robót, a pozatem, co bodaj było najważniejsze w da
nym wypadku, na niewielkiej głębokości pod powierzchnią 
gruntu  występowała woda gruntowa, która, naw et w nor
malnych warunkach swobodnego dostępu do wykopów w

WĄSOWICZA W SPRAWIE 
PASZKOWSKIEGO
Paszkowski zarzuca mi niesamodzielność mojej pracy i su
geruje skorzystanie z Jego myśli i wskazówek.

Kategorycznie oświadczam, że w pracy mojej „Projek
towanie betonu' — nowa metoda’1, opracowanej najzupeł
niej samodzielnie, nie skorzystałem z żadnych myśli i w ska
zówek prof. W. Paszkowskiego, nie użyłem metody ba
dania nasycania kruszywa, jakoby opublikowanej przez 
prof. W. Paszkowskiego, gdyż takiej publikacji nawet nie
ma w literaturze technicznej, a opublikowany przez prof. 
W. Paszkowskiego sposób Bolomey’a nie wspomina o nasy
caniu kruszywa i zasadniczo różni się od mojej metody.
O nasycaniu kruszywa z prof. W. Paszkowskim wogóle n ;e 
mówiłem i żadnych wyjaśnień od prof. W. Paszkowska go 
nie otrzymałem.

Łącząc wyrazy wysokiego szacunku i poważania pozo
sta ję

inż. cyw. H enryk Wąsowicz 

W arszawa, dnia 14 m aja 1936 r.

I OBSERWACYJ
wolnym terenie, uniemożliwiała często norm alny postęp ro
bót.

Zdecydowano się zatem ostatecznie na przejście pod 
toram i sposobem wiertniczym. Po obu stronach toru  kole
jowego, u wylotów projektowanego przejścia wykonano wi
doczne na rysunku 1 obudowania ze ścianek szczelnych, 
w celu uniknięcia obsuwania się grun tu  nasypowego z pod 
leżących w odległ )śei 1,5 m. torów kolejowych. Odległość, 
którą należało przejść sposobem wiertniczym, ograniczona 
ściankami szczelnemi wynosiła 23,5 m. Do wykonania przej
ścia użyto ru rę  z cztero - metrowych gilz sta'owych śred
nicy 500 mm, o grubości 8 mm. Poszczególne segmenty ru
ry  wiertniczej połączone były między sobą na gwinty.

Przebieg robót przedstawiał się następująco. Przed 
ścianką szczelną praw ą (wg. sytuacji widocznej na rysun
ku 1) wykonano wykop do głębokości, na której miano uło
żyć rurociąg. Ułożono następnie1 w tym  wykopie mocny po
most z dy’i, a na nim ustalono dokładnie przy pomocy 
sprawdzonej kilkakrotnie niwelacji szereg stanowisk w od-



stępie około 3 m. na poziomie odpowiadającym ściśle ni
welecie rurociągu (w odniesieniu do dna gilzy stalowej, 
która miała stanowić odbudowanie ochronne rurociągu).

Na tak przygotowanym podłożu, w specjalnych siodeł
kach ułożono pierwszy segment ru ry  stalowej wprost otwo
ru w ściance szczelnej, odpowiadającego średnicy rury . 
Wtłaczanie ru ry  w g run t wykonano przy pomocy chomonta 
z dwóch krótkich bali z wycięciami pólkolistemi, które by
ły ściągnięte śrubami. Chomonta te zaciskano wokół ru ry  
wiertniczej. W ciskanie ru ry  w g ru n t wykonano dwoma 
śrubami, przechodzącemi przez chomonta i umocowanemi 
w ściance szczelnej. N akrętki śrub podkręcano specjalnemi 
kluczami o dużej przekładni.

Wkręcanie ru ry  w g runt wykonano bez przerwy od 
chwili zaczęcia aż do ukazania się wylotu u przeciwległe
go końca. Pierwszego dnia wiercenia zagłębiono ru rę  na 
10 m. cd początku; resztę roboty t, j. 13,5 m. wykonano 
w ciągu następnych 6-ciu dób. Wiercenie wykonywano na 
trzy zmiany bez przerwy, by nie dopuścić do ugrzęźnięcia 
rury w nasypie. Dla ułatw ienia wiercenia ziemię z wnę
trza rury wydobywano szlamówką, umocowaną na żer
dziach z rur. Ziemię wybierano pozostawiając korek dłu
gości 1 m., który zapobiegał wybraniu nadm iaru ziemi z ru 
ry, coby mogło spowodować osunięcia nasypu i obciążonych 
ruchem torów.

Gdy wylot ru ry  wiertniczej ukazał się z drugiej stro 
ny torów okazało się, że podniósł się on około 60 cm. w gó
rę. Powstało to prawdopodobnie wskutek przechodzenia ru 
ry przez mocno przesycone wodą w arstw y gruntu , które 
pod działaniem nacisku obciążonych torów, wstrząsów ru 
chu i oddziaływania ssącego ru ry  wiertniczej, obsuwały s:ę
i podklżnowywały ru rę  wiertniczą. W ydaje się więc pożąda
ne, w celu uniknięcia tego rodzaju bądź co bądź kompli
kujących robotę niespodzianek, bardzo dokładne zbadanie 
trasy przebicia i w razie stwierdzenia obecności obfitych 
wód gruntowych przewidzenie specjalnej poprawki wyso
kościowej wynoszącej, jak  to stwierdzono w danym wy
padku, około 3 cm. na mb. w gruncie drobno piaszczystym. 
W przeciwnym razie niezbędne jest przewidzenie przejścia 
de niższego poziomu studzienki wylotowej odwrotnymi łu- 
kami.

Możliwość remontu przejścia pod toram i, wymiany pęk
niętych przewrodów, napraw y nieszczelności i t. p. przewi
dziano budując studzienkę wylotową takiej wielkości, by 
objęła ona długość międzykołnierzową jednego segmentu 
przewodu głównego.

Opisaną robotę wykonała f-ma „Moszkowski i Sicińskr'
— Warszawa, dla Zakładu Miejskiego Wodociągów i K a
nalizacji we Włocławku.

Inż. Wojsław Bielicki.

WADY I KONSERWACJA BUDOWLI.
PROSTY SPOSÓB STWIERDZANIA PĘKNIĘĆ W POD

CIĄGACH ŻELAZOBETONOWYCH.

W niedawno wybudowanym trzypiętrowym domu w 
południowej dzielnicy W arszawy, na jednym z podciągów 
żelazobetonowych nad parterem , mniejwięcej po upływie 
jednego roku od wykończenia robót, została zauważona 
cienka ryska na wyprawie, występująca z obu stron pod
ciągu.

Omawiany podciąg żelazobetonowy, oparty na dwóch 
oporach, rozpiętości około 6,00 m., wysokości widocznej 
2,30 m. i grubości w raz z zapraw ą 0,49 m., obciążony jest 
w środku rozpiętości konstrukcjami położonemi wyżej w a
gi około 55 tonn.

Zarysowanie wystąpiło w podciągu na przedłużeniu pio
nowej linji, opuszczonej z jednego boku słupa żclazobeto- 
nowego, spoczywającego na samym środku podciągu. Kie
runek główny zarysowania jest prostopadły do podciągu 
z nieznacznemi odchyleniami w obie strony.

W zarysowaniu tem wyjątkowo ciekawie wystąpiła 
szerokość rysy: w górnej części podciągu, a więc w pasie 
ściskanym, była ona najszersza, wynosząc 0,2 — 0,3 mm., 
zaś w dolnej części podciągu, w pasie rozciąganym, — 
i.ajm niejsza, w postaci przerwy włoskowatej. Również 
włoskowata ryska wystąpiła na dolnej powierzchni pod
ciągu, stanowiąc przedłużenia zarysowali z obu stron pod
ciągu.

Przy badaniach i ustalaniu przyczyn zarysowali'a na
tknięto się na trudności stwierdzenia zasięgu pęknięcia w 
masywie podciągu.

Początkowe próby zgłębiania rysy za pomocą włosia, 
względnie bardzo cienkiego druciku stalowego, zupełnie 
zawiodły, gdyż włosie i drucik, na tra fia jąc  na nierówne 
powierzchnie przypuszczalnego rozdziału betonu w pod
ciągu, zapierały się już na głębokości 1,5 — 2 cm. Odbi
cie wyprawy na podciągu byłoby najprostszą drogą dla 
badań, lecz na to lokalne warunki w tym czasie niepozwa- 
lały.

Wobec takich trudności przy badaniu podejrzanego 
pęknięcia podciągu wykonana została następująca próba 
wodna, która potwierdziła rozdział w belce żelazobetonowej.

Rysę, obiegającą na wyprawie podciągu, z obu stron 
; od spodu, najszczelniej oklejono lekarską taśm ą różową 
m arki „Leukoplast”, szerokości 2 cm., lekko podgrzewaną. 
Z jednej strony podciągu na rysie, na wysokości około
2,00 m., uformowano z plasteliny muszle w rodzaju małego 
zlewika. Bezpośrednio pod tak ulepionym zlewikiem całą rysę 
oklejono podgrzaną taśm ą lekarską i to samo wykonano 
również od spodu podciągu; z przeciwległej zaś strony pod
ciągu zaklejono rysę nieco niżej, bo około 1,80 m. W ten 
sposób powstała różnica około 20 cm. między poziomem 
wyżej opisanego zlewika z plasteliny po jednej stronie pod
ciągu i najwyższym punktem zaklejenia rysy po drugiej 
stronie podciągu.

Po ukończeniu tych wstępnych przygotowań, szybko 
wlano do zlewika parę litrów wody, która po upływie oko
ło m inuty czatu wypłynęła po przeciwległej stronie podcią
gu z rysy ponad krawędzią taśm y lekarskiej, co było nie
wątpliwym dowodem rozdziału, zaszłego w masie podciągu.

Dalsze próby były prowadzone w celu ustalenia prze
biegu rysy w masie betonu w kierunku ku dołowi. Do togo 
celu również wykorzystano taśmę lekarską „Leukoplast”, 
zaklejając nią rysę powyżej poziomu wypływania wody 
przy pierwszej próbie, tak aby górna część skrawka taśmy 
zr alazła się wyżej od poziomu zlewika, urządzonego na dru
giej, przeciwległej stronie podciągu. Następnie, na stro
fie  pierwszej wycięto część taśmy, chroniącej rysę na 
t.ługości około 2 — 3 cm., w miejscu około 50 cm. niższem 
od poprzedniego poziomu. Po wlaniu wody do zlewika 
również stwierdzono wypływ wody w miejscu obnażenia 
rysy.

Próby te, powtarzane kilkakrotnie na różnych wyso
kościach, przy odpowiedniem zaklejaniu taśm ą otwartych 
odcinków rysy i wycinaniu otworów w taśmie, potwierdzi
ły zupełne rozdzielenie się podciągu żelazobetonowego.

Zaznaczyć jeszcze należy fak t, że wydobywanie się wo
dy następowało w dolnych częściach podciągu mniej ener
gicznie i ze znacznem opóźnieniem w porównaniu z opisa
ną pierwszą próbą przepuszczania wody.

St. Zaykowski.



NIEDYSKRECJE BUDOWLANE
*

* *

Na im em miejscu zajmujemy za- 
sadn'cze stanowisko w stosunku do ca
łości kwestji przetargowej.

Tu pr,-lgniemy zwrócić uwagę na 
szertg  utrudnień i niewłaściwości 
wchodzących w dziedzinę drobiazgów 
dnia codziennego i samą technikę or- 
ganiiucji przetargów.

*

*  *

Celem ogłoszeń przetargowych jest 
jak  najszersze dotarcie do odpowied
nich dla danej roboty oferentów. 
Tymczasem przetargi są w wielu wy 
padkach ogłaszane jakby w celu naj • 
większego ich ukrycia przed zainte
resowanymi. Do tego twierdzenia up )- 
ważnia nas często obserwowany fak t, 
iż ogłoszenia przetargowe ukazują się 
w coraz to innych pismach, w czasie
i miejscu nieokreślonem. Szukający o- 
głoszeń przetargowych, chcąc być pe
wnym, iż nie opuści żadnego p rze tar
gu, zmuszony jest właściwie do pre
numerowania i przeglądania dokład
nego wszystkich perjodyków w Pol
sce, a jest ich, jak  wiadomo kilka ty 
sięcy],

Z bezpośredniej obserwacji możemy 
stwierdzić brak racjonalności w roz
mieszczeniu ogłoszeń przetargowych. 
Na lamach naszego Biuletynu Prze
targowego, który wydajemy właśnie 
w tym celu, by skupić celowo ogło
szenia przetargowe, zamieszczamy jo 
bezpłatnie. Dajemy zatem podwójnie 
korzystną okazję instytucjom z’ece- 
niodawczym: możność ogłoszenia 
przetargu bez żadnych kosztów i w 
formie najbardziej celowej, bo docie
rającej bezpośrednio do zaintereso
wanych. Mimoto znajdują się jesz
cze takie instytucje zleceniodawcze, 
które z te j okazji jakby nie chciały 
korzystać.

*

* *

Innem utrapieniem  i bezprodukcyj- 
nem zabieraniem czasu oferentom, 
jest m itręga ze zdobywaniem po
trzebnych podkładek, inform acyj i 
wyjaśnień.

Bardzo często się zdarza, iż potrze
bne druki otrzym uje się za opłatą. 
Aby tę opłatę uiścić należy najpierw  
zdobyć przepustkę, później w jednem 
biurze otrzymać asygnatę, w innem 
wpłacić i otrzymać pokwitowanie, a 
jeszcze gdzieindziej zgłosić się po od
biór. Pół biedy jeżeli te wszystkie biu
ra  mieszczą się pod jednym dachem
i m ają uzgodnione godziny urzędowa
nia. Gorzej jeżeli dla załatwienia tych 
czynności trzeba biegać po calem mie
ście i stracić na to kilka dni.

Zdarza się nierzadko, że oferent, 
zgłosiwszy się po podkładki, nie może 
ich otrzymać, bo nie są jeszcze goto
we, Urząd dany ogłosił jedynie prze
ta rg  dla zachowania przepisanego o- 
kresu pomiędzy datą ogłoszenia a te r 
minem przetargu. W ynika stąd po
trzeba kilkakrotnego zgłaszania się i 
dowiadywania, kiedy te druki będą 
gotowe do odbioru. Każdy zrozumie 
niepotrzebny nakład pracy i czasu, j a 

kie stąd w ynikają szczególnie w tym  
wypadku, gdy siedziba firm y nic jest 
identyczna z siedzibą danego urzędu

Do tego samego rzędu zjawisk na 
leży alembik zdobywania potrzebnych 
inform acyj i wyjaśnień. W zasadzie 
ogłoszenie zawiera stereotypową fo r
mułę, iż wszelkie wyjaśnienia można 
otrzymać i projekty obejrzeć w poko
ju  o pewnym numerze i w ściśle oz
naczonych godzinach. Zdarza się jed
nak, iż w danym pokoju i o danej 
godzinie bądź niema kompetentnego 
urzędnika, bądź niema potrzebnych 
planów. Często również bywa, iż kal
kulatora skierowuje się po dalsze in
formacje gdzieindziej z tym  efektem, 
że ich nie może otrzymać, bądź otrzy
muje w formie dwuznacznych łub nie
odpowiedzialnych odpowiedzi.

N aturalnie, iż ta  procedura pow
ta rza  się kolejno dla kilkudziesięciu

osób zajm ując im i danym urzędni
kom niepotrzebnie czas.

Obejrzenie placu budowy należy 
również w większości wypadków do 
zamierzeń trudnych w realizacji, któ
re urzeczywistnić w najlepszym ra 
zie można obchodząc na ślepo teren, 
bądź w kradając się przez ogrodzenie, 
bądź też oglądając plac budowy przez 
dziury w płocie.

Jakżeż prościej tę rzecz organizu
ją  Niemcy, którzy oznaczają ścisłą da
tę i godzinę, o której wszyscy oferen
ci są oprowadzani po placu budowy
i kiedy wszystkim udzielane są jedno
brzmiące wyjaśnienia. Oto odbitka ta 
kiego ogłoszenia, w której zwraca 
również naszą uwagę ścisłe podanie 
term inu rozstrzygnięcia przetargu, 
co jest u nas wypadkiem niespotyka
nym, gdyż urzędy zleceniodawcze w 
większości wypadków uważają, iż po
śpiech obowiązuje ty  ko przedsiębior
cę.

*

Nie chcemy mnożyć tych niezbyt 
budujących przykładów.

Przytoczyliśmy je, jak  wszystkie 
inno nasze niedyskrecje, by osiągnąć 
(pozytywny wynik.

Poprawa na tym odcinku da s:ę u- 
zyskać bez zmiany ustaw, nawet bez 
rozporządzeń. Poprostu wystarczy, 
gdy kierownicy poszczególnych resor
tów wydadzą polecenia i dopilnują 
ich wykonania, by w procedurze o- 
głaszania przetargów były zachowa
ne prymitywne zasady nauki organi
zacji: celowość, wybór właściwych 
środków i ciągła kontrola ich wyko
nania.

Oertliche Besichtigungen unter FQhrung durch die Bauleitung 
fiaden statt:

za a) am 5. und 7. Mai, Abfahrt 10 Uhr, Briicke Schonebeck;
za b) am 4. und 6. Mai, Abfabrt 8'/j Uhr, vom Wasserbauamt.
Verdingungsunterlagen konnen wala rend der Dienststunden beim  

PreuB. Wasserbauamt Magdeburg eingeseben und, soweit vorratig, 
gegen gebflhrenfreie Eiasebdung von 3 RM fur jede Ausbaustrecke 
bezogeu werden.

Angebote sind verschlossen, mit Angabe der Ausbaustrecke, 
einzusenden.

O e f f n u n g  d a r  A n g e b o t e i  13. Mai 1936, und zwar um 
10 Uhr fiir die'&usoaustrecke Niegripp I und um 11 Uhr fiir die 
Ausbaustrecke Dornburg. [4804]

Z u s c h l a g s f r i s t i  27. Mai 193G.

Odbitka z ogłoszenia przetargowego z niem. czaso
pisma „Die Bautechnik“.



WZROST PRZEWOZU GŁÓWNYCH MATERJAŁÓW 
BUDOWLANYCH W CIĄGU OSTATNICH CZTERECH 

LAT (1932 — 1935).

Przytaczamy poniżej charakterystyczne dane, ilustru
jące dynamikę wzrostu przewozu głównych materjałów  bu
dowlanych na podstawie cyfr ostatnio ogłoszonych przez
G. U. S.

Z Y C I E  B U D O W L A N E
RUCH BUDOWLANY W GDYNI.

Przewóz w tysiącach tonn
1932 1933 1934 1935

Wyr. ceramiczne 603 737 896 1015
Wapno 381 420 522 568
Cement 382 424 792 792
żelazo i stal 936 1493 1577 1839
Drz rwo 4105 4903 5622 5338
Kamien'e 911 1214 1933 3042

KUBATURA BUDOWLI ROZPOCZĘTYCH W ROKU 1935 
W PORÓWNANIU Z ROKIEM 1934.

W roku 1935 objętość budowli rozpoczętych wyniosła 
7303 tys. m“, gdy ta  sama cyfra dla roku 1934 wynosiła 
6073, a zatem wzrost wyniósł ponad 20%.

SPÓŁKI AKCYJNE W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM.
W Polsce Gospodarczej" została ogłoszona na zasa- 

dsie danych zbieranych przez Min. Przem. i Handlu s ta ty 
styka odnośnie spółek akcyjnych według stanu na dzień
1. I. 1936.

W interesującym nas przemyśle budowlanym czyn
nych było w tym dniu 71 spółek akcyjnych o łącznym ka
pitale akcyjnym ponad 35 miljonów zł. Z te j sumy na ka
pitał zagraniczny przypada prawie 8 miljonów t. j. około 
22%.

STATYSTYKA RUCHU BUDOWLANEGO 
W WARSZAWIE ZA OKRES 1931 — 1935.

Z ogłoszonych niedawno danych statystycznych d 'a  m. 
Warszawy podajemy poniżej niektóre cyfry odnoszące się 
clo ruchu budowlanego w stolicy.

I l o ś ć  r o b o t n i k ó w  z a t r u d n i o n y c h  w 
przem. budowlanym wynosiła:

w r. 19.31 — 3976
1932 — 2882
1933 — 2625
1934 — 3171
1935 — 4178

W tabeli poniższej uszeregowane są cyfry odnoszące 
się do i l o ś c i  u k o ń c z o n y c h  b u d o w l i
i u d z i e l o n y c h  p o ż y c z e k :

1931 1932 1933 1934 1935

Ukończone budowle') . 403 321 276 515 340
„ w tem mieszkalne- 278 207 195 41)0 300
„ mieszkania . . 2 681 1522 1171 2 584 2 1 0 0

„ izby . . . . 6 777 3 486 2784 5 922 4 744

Pożyczki budowlane’), 
wypłacone w tys. zł. 40 398 20 830 5 552 6 543 12 264

') Łącznie z nadbudowami i przebudowami. 
') Bez pożyczek na remonty.

Przyznany na bieżący sezon kredyt dla Gdyni okazał 
się niew ystarczający Do połowy kwietnia r. b. do tu te j
szego Komitetu Rozbudowy wpłynęły 84 wnioski o przy
znanie kredytów na budownictwo blokowe na łączną kwo
tę ok. 7.200.000 zl. oraz 106 wniosków na budownictwo wil
lowe na kwotę ok. 1.750.000 zł. Dotychczas uwzględniono 40 
wniosków na 2.250.000 zł, w budownictwie blokowem i 77 
wniosków na 750.000 zł. w budownictwie willowem. Po
zostało do podziału zaledwie pół miljona złotych. Tymcza
sem po piętnastym  wpłynęło ok. 80 wniosków i ciągle wpły
w ają dalsze wnioski, które już przekroczyły kwotę 3 mil
jonów według kosztorysów, przeto znaczna część wniosków 
nie będzie mieć widoków na uwzględnienie.

Pryw atne budownictwo zatem sta je w roku bieżącym 
przed ciężkim problemem znalezienia pokrycia na sfinan
sowanie zamierzonych bądź rozpoczętych budowli, A ponie
waż rentowność budownictwa mieszkaniowego na terenie 
Gdyni jest bardzo znaczna, dzięki stałemu przyrostowi lud
ności i zwiększającemu się stale zapotrzebowaniu na miesz
kania — nawet mała perspektywa otrzym ania kredytu nie 
odstrasza od rozpoczęcia budowy, w nadziei otrzym ania 
w ko’ejnosci kredytów w przyszłym sezonie.

Obecnie w trakcie wykańczania, t. j. w robotach cie
sielskich i stolarskich znajduje się ok. 50 domów czynszo
wych przy głównych ulicach m iasta oraz ponad 120 domów 
w dzielnicach willowych. Z większych budowli należy wy
mienić wykańczanie gmachów Sądu Okręgowego. Kompleks 
gmachów Z. U. S. U. przy ul 10-go Lutego, tamże 8-mio 
piętrowy dom mieszkalny B. G. K. dalej duży gmach o 6-ciu 
kondygnacjach firm y „Bergensk“, o 7-miu kondygnacjach 
firm y „Bannnas“, wreszcie ok. 10-ciu prywatnych domów
6-cio i 7-mio piętrowych.

Z zamierzonych w b. sezonie budowli m ają być roz
poczęte: rozbudowa hotelu centralnego, szpitala Sióstr Mi
łosierdzia, gmachu Kom isariatu Rządu, kina na 1.100 
miejsc, a przedewszystkiem  budowa rzeźni m iejskiej kosz
tem półtora miljona złotych, hal targowych kosztem pół 
ir.iljona złotych, garaży M iejskiego Towarzystwa Komuni
kacyjnego  o kubaturze ok. 50.000 rń1 i kilka prywatnych 
gmachów czynszowych o 7 i 8 - miu kondygnacjach.

W edług obowiązujących norm moż’iwe jest teoretycz
nie na terenie Gdyni uzyskać kredyt budowlany w wysoko
ści 40% kosztów budowy, w praktyce przyznaje się nie wię
cej niż 30% i to tylko na domy rozpoczęte. Ponieważ na 
pryw atne budownictwo przyznano na b. sezon 3.500 000 zł., 
możemy przyjąć, że w b. sezonie rozpoczętych zostanie bu
dynków prywatnych wartości conajmniej 15 miljonów zło
tych. Do tego dojdzie ok. 8 miljonów złotych na budownic
two rządowe i społeczne.

Dla orjentacji dodamy jeszcze, że w tegorocznym se
zonie przyznano kredyty na 31 domów w śródmieściu, 29 
domów w Działkach Leśnych, 26 w Orłowie, 8 na Kamien
nej Górze, 9 n a  lirabów ku, 9 na Oksywiu i 3 w Chylonji.



RZEMIEŚLNICZA WYSTAWA — TARGI W ŁODZI 
(17.V-7.VI. 1936 r. ).

Z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Łodzi zostały zor
ganizowane W ystawa — Targi Rzemieślnicze w Łodzi, 
której otwarcie nastąpiło dnia 17 maja. W ystawa mieści 
się na terenie parku Miejskiego im. Staszica, a zatem na 
tem samem miejscu, na którem  urządzona była wystawa 
rzemieślniczo-przemysłowa w r. 1912.

Zarząd W ystawy wybudował 4 pawilony własne a to: 
stolarsko-tapicerski, zbiorowy, centralny, izby rzemieśl
niczej oraz 2 pawiloniki dodatkowe (kioski), wg. planów 
sporządzonych przez inż. P. Sperra, St. Kowalskiego oraz 
Kirszbauma.

Pozatem wniesiono jeszcze pawilon mieszczący k a 
wiarnię i restaurację. Roboty budowlane w tych pawilo
nach wykonywała firm a N estler i Ferenbach. Niezależnie 
od tego 30 wystawców wybudowało własne pawilony.

Zakreślone przez inicjatorów cele propagandowe i in
formacyjne W ystawa spełnia z dobrym skutkiem.

ORZECZENIE NADZWYCZAJNEJ KOMISJI ROZJEM
CZEJ W SPRAW IE PŁAC ROBOTNIKÓW W PRZEMYŚ

LE BUDOWLANYM W ŁODZI.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza dla przemysłu bu
dowlanego powołana dla rozstrzygnięcia zatargu na 
tle płac robotników budowlanych w Łodzi, ogłosłai orze
czenie, które utrzym uje dotychczasowe zasady umowne p ra
cy i płacy w przemyśle budowlanym i ustanaw ia następu
jące kategorje płac za godzinę:

dla m urarzy i cieśli 1.12 zł.
„ sztukatorów 1.30 „
., koźlarzy noszących przynajm niej

30 cegieł 0,95
„ pomocników 0.C0 „
„ gracowników, wapniarzy 0.65 ,,
„ zbrojarzy samodzielnie wiążą

cych szkielety żelazne do betonu 
„ pomocników i betoniarzy 0.80 „

Orzeczenie obejmuje Łódź, Rudę Pabjanicką i gminy 
graniczące bezpośrednio z Łodzią. W wypadku zatwierdze
nia umowy, obowiązywać ona będzie od 1 m aja 1936 r. do 
31 marca 1937 roku.

PRZEBIEG I ZAŁATW IENIE ZATARGU ZAROBKOWE
GO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM NA TEREN IE WO

JEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO.

U samego progu rozpoczynającego się sezonu budowla
nego w dniu 1 kwietnia b. r. pracownicy budowlani, po nie- 
uzgodnieniu plac zarobkowych między stronam i, rozpoczęli 
strejk.

Podczas strejku pertraktacje prowadzone między p ra 
codawcami i robotnikami nie dały wyniku, wobec nadm ier
nych żądań pracowników, mających pretensję do zapłaty 
godziny czeladnika po 1,30 a robotnika po 0,80 zł. S trejk 
przeciągnął się zatem przez praw ie cały mies:ąc kwiecień. 
Dopiero nadzwyczajna komisja rozjemcza, powołana na pod
stawie uchwały Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 
m aja b. r. orzekła następujące stawki z tem, że stawki te 
obowiązywały już z dniem 27 kwietnia b. r. gdyż w tymże 
dniu strakujący przystąpili do pracy.

Ustalono za godzinę następujące minimalne stawki płac 
w Poznaniu:

podmistrz otrzymuje stawkę rzemieślnika wyższą o 25—45%
posterunkowy ............................................................. zł. 1,05
murarz i cieśla ............................................................. „ 0,98

robotnik przy noszeniu cegły i w a p n a ................. ......„ 0,75
„ żelbetonowy .....................................................„ 0,75
„ przy robotach naziemnych i podziemnych „ 0,60
„ od lat 18 — 21 .......................................... ............0,50
„ młodociany .................................................... „ 0,30

m alarz ............................................................................ ......„ 0,92
strycharz malarski .........................................................„ 0,70

Dla reszty województwa poznańskiego komisja usta
liła stawki:

Miasta §1|&1£
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Gniezno i Ostrów ..........................................  zł. 0,75 0,55
Żnin i Mogilno ..............................................  „ 0,70 0,45
Śrem, W rześnia, Środa, Jarocin, Kępno,

Krotoszyn i m iasta niepowiatowe . . . .  „ 0,62 0,45 
Koźmin, Pleszew, Odolanów i Ostrzeszów 

Czarnków, Oborniki, Międzychód i No
wy Tomyśl ............................................... „ 0,60 0,40

Dla gmin miejskich liczących powyżej 3500 mieszkań
ców obowiązują stawki danego m iasta powiatowego z opu
stem :
dla gmin miejskich powiatu poznańskiego 25%
dla gmin miejskich powiatu gnieźniańskiego i ost

rowskiego 15% 
dla gmin miejskich powiatu żnińskiego i mogil-

nickiego 10%
dla gmin miejskich w pozostałych miastach jak  w miastach 
powiatowych.

Dla gmin miejskich liczących poniżej 3500 mieszkań
ców, stawki wynoszą dla m urarza i cieśli — 55 gr. a dla 
robotnika przy noszeniu cegły i wapna — 36 gr.

Stawki plac dla m iasta Mosiny są o 10% wyższe niż 
dla Śremu.

Pozostaje jeszcze do omówienia kilka spraw umowy 
zbiorowej niezałatwione przez Komisję, które strony ma
ją  zam iar uzgodnić w bezpośrednich pertraktacjach.

ZJAZD OGRZEWNIKÓW POLSKICH.

I-szy Zjazd Ogrzewników Polskich odbędzie się w 
W arszawie w dniach 5 —- 8  września r. b. w lokalu Sto
warzyszenia Techników Polskich w W arszawie przy ulicy 
Czackiego 3/5 .

Zgłoszenia przyjm uje i inform acji udziela S ekretar
ja t  Zjazdu w W arszawie, K rucza 44 m. 15 Tel, 9.79.5S.

WYKWALIFIKOW ANI MAGAZYNIERZY 
BUDOWLANI.

Zwracamy uwagę ogółu przedsiębiorców budowlanych, 
że In sty tu t Oświaty Pracowniczej wyszkolił teoretycznie i 
praktycznie na specjalnym kursie zastęp magazynierów dla 
przemysłu budowlanego.

Kurs, który ukończony został w kwietniu pod wzglę
dem zakresu wiadomości dawał wszystko, co m agazyniero
wi na budowie i w przedsiębiorstwie jest potrzebne. Pro
wadzony on był przy współudziale wybitnych praktyków
i fachowców budowlanych.

W ykorzystanie przygotowanego do swych zadań ele
mentu będzie niewątpliwie pożyteczne dla przedsiębiorstw 
budowlanych.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych magazynie
rów należy kierować do In sty tu tu  Oświaty Pracowniczej 
w W arszawie, M arszałkowska 129 m. 3 tel. 6-82-99, godz.
10 —- 14, gdzie otrzymać również można referencję o kan
dydatach.



OBNIŻENIE WYSOKOŚCI WADJÓW, KAUCJI ZASAD
NICZEJ I RAT KOLAUDACYJNYCH NA ROBOTACH 

DLA MIN. POCZTY.

Naskutek sta rań  Stow. Zaw. Przem. Bud. o zmniejsze
nie wysokości żądanych zabezpieczeń na roboty budowlane 
Min. Poczt i Telegrafów wydało zarządzenie N r, AB. -9C-G 
z dnia 21. IV. 1936, ustalające od dnia 1. V. 1936 wyso
kość tych zabepieczeń w sposób następujący:

Przy wynagrodzeniu 
umownem za roboty 

budowlane

Kaucja zasadnicza 
wynosi

Uwagi

do 30 000 
Ponad 30.000 „ 60.000

5 % umownego wynagrodź. 
4,5 % „ „

nie
mniej
1500zł

„ 60.000 „ 100.000 4 [> „  „ 2700,,
„ 100 000 „ 140.000 9  ^ u

’V  /O >ł „ 4000,,
„ 140.000 „ 200 000 Q u

°  o „  „ 4900,,
„  200.000 „ 300.000 2 , 5 „  ,, 6000,,
„ 300.000 „ 500.000 9 06  0 „  „ 7500,,
„  500.000 „1.000.000 1 C O

/O „  )) 10000,,
„ 1.000.000 1 0x ;0 >> „ 15000,,

1) Kaucja zasadnicza, składana przy zawieraniu umów
o roboty budowlane winna odpowiadać podanym niżej staw 
kom: ,

2) Raty częściowe (kolaudacyjne) potrącane przy do

konywaniu częściowych wypłat na rzecz przedsiębiorcy win
ny wynosić 3% każdorazowo wypłacanej kwoty.

PRZYJMOWANIE PREM JOW EJ POŻYCZKI INW ESTY
CY JN EJ JAKO KAUCYJ I WADJÓW.

W związku z szeregiem zapytań biuro delegata do 
spraw  3 proc. Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej komu
nikuje, że ob'igacje 3 proc. Premjowej Pożyczki Inwesty
cyjnej — które w myśl a rt. 6-go ustawy z dnia 26 marca
1935 r. o upoważnieniu m inistra Skarbu do wypuszczenia 
wewnętrznej Pożyczki Inwestycyjnej („Dz. Ust. Nr. 21, 
poz. 122“ ) m ają wszelkie praw a papierów pupilarnych
— mogą być bez żadnych ograniczeń przyjmowane przez 
władze i urzędy państwowe jako w adja przy przetargach 
oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju 
umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rzą
dowe, jak  również zabezpieczenie udzielanych przez Skarb 
Państw a kredytów akcyzowych, celnych i transportowych. 
Wartość depozytowa (kaucyjna i wadjalna) rzeczonych ob- 
ligacyj ustalona została na zł. 65 za 100 zł. imiennej w ar
tości.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU Z DNIA 
20 KWIETNIA 1936.

ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane  
papiery wartościowe na kaucje i ivadja, zostało ogłoszo
ne w Biuletynie Przetargowym w Nr. N r. 19, 20 i 21.

OST ATNI E  PRZ E T ARGI
Wykonanie robót brukarskich na ul. Puławskiej — Wydz. 
Techn. Zarz. Miejsk. m. st. W arszawy — 18/IV-36 r. 

(Biul. Przet. poz. 1968).

P I R M A
I alternatywa 11 alternat.

Zł. Zł.

Kiełbiński Wacław, Tysz
kiewicza 9 369.000.—

Wegmeister __ 381.451.50
Oppman i Kozłowski 426.973.— 412.973.—
Boniecki 444.508.— 423.508.—
Rurkiewicz F. — 432.853.16
Przybylski 454.886 — 487.786.-
Bielkiewicz 459.071 — 445.777.—
Popielski 474.668.— —
Czudowski — 475.670.50
Ciechanowicz 510.550.— —
Muszyński 523.905.50 —
Budopol 526.252.50 —
Prad — 526.757.50
Sawicki G. 5.36 542.50 —
Szemiot i Grynberg 560.124.— —
Kasperowicz i Pieńkowski — 578.342.50
Sabo 604.754.50 —
Pol. Tow. Asfalt. -- 605.642 50

Roboty otrzymała firm a W. Kiełbiński, W arszawa, 
Tyszkiewicza 9.

Wykonanie robót brukarskich na ul. Wolskiej — Wydz. 

Techn. Zarz. Miejsk. m. st. W arszawy — 5/V-36 (Biulet. 

Przet. poz. 2510).

F I R M A
o'J wiaduktu 
do granicy 

miasta

od ul.
Staszyea 

do wiaduktu

Wacław Kiełbiński 150.520
B-cia Rurkiewicz 348 988 151.905
Przybylski 369.804 162.925
Popielski 375.830 155.725
Boniecki 379.855 159.222
Prad 383.761 163.791
Bielkiewicz 390.593 170.547
Szemiot i Grynberg 394.353 —

Czudowski i S-ka 396.801 167.404
Grzegorz Sawicki 406.017 163.591
Ciechanowicz 414 355 174.853
Budopol 417.598 185.066
Śliwiński — 187.255

Kasperowicz i Pieńkowski 466.090 192.689
Stronczyński i Cz. Bojar

ski 221.530

Roboty otrzym ała f-ma S. Boniecki, W arszawa, Woj
ciecha Górskiego 4.



Wykonanie robót brukarskich na ul. Radzymińskilej o po- Budowa szkoły powszechnej przy ul. Stawki — Wydz. 
wierzchni ok. 14.000 nr. — Wydz. Techn. Zarz. Miejskiego Techn. Zarz. Miejskiego m. st. W arszawy — 11/V-1936 r. 
m. st. W arszawy — 12/V-1936. — (Biul. Przet. poz. 2541). (Biul. Przet. poz. 2508).

F I R M A Zł. F I R M A Zł.

, P rad“, W arszawa, Zwrotnicza 4/6 138367 Kasperowicz i Pieńkowski, W arszawa
Majcher St. 147.914 ul. W awelska 46 459.650
Przybylski A. 152 380 Niedbalski S. 471.015
Bielkiewicz W. 155.225 Landau N. 473.230
Popielski W. inż. i S-ka 159.432 Warsz. Tow. Techn. Budowl. 476.672
Szpikowski Z. inż. 166.499 Plebański, 479.918
Szemiot B. i I. Grynberg 167.927 Białobrzeski 484.437
Boniecki S. inż. 168.233 Piasecki i Chrzanowski 489.919
Kasperowicz i Pieńkowski 176.307 Trawers 495.407
„Spin“ 177.869 Szretter 496 632
Oppman F. i H. Kozłowski 184 906 Zawistowski i Słonimski 498.907
Czudowski A. i S-ka 187.728 Szumowski i S-ka 499.752
„Budopol“ 189 943 Budopol 514.059
Sawicki G. 199 693 Grynberg 563.946
Wodziński J. 249.792 Sawicki G. 567.476

Wykonanie II-giej serji robót budowlanych w budynku 
Szpitala Okręgowego w Lodzi — Okr. Urz. Bud. Nr. IV 

w Łodzi — 23/IV-36 r. — (Biul. Przet. poz. 1989)

F I R M A Zł.

„Budownictwo" wł. Inż. Z. Tworek,
Łódź, Sienkiewicza 10 509.374 73

Antecki M., Łódź 544.057.26
Kalisz H., Łódź 554.400.03
Weber Jan, W arszawa 585 368.80
Holc A. i S-ka, Łódź 598.458.33
Podlecki i Słobodziński, W arszawa 599.278.25
Holc Paweł, W arszawa 611.865.45

Rozbudowa Zakładu Uprawy Tytoniu w Krzemieńcu — 
Dyr. Polsk. Monop. Tytoń, w W arszawie — 4/V-36 r. 

(Biul. Przet. poz. 1993).

F I R M A
budy
nek 

Nr. 2

budy
nek 

N r. 3
Razem

„H ateka“, W arszawa 35.200 114.900 150.100
Jaśkiewicz, Równe 39.000 116.600 155.600
B-cia A. J. Rachman, Lu

blin 34.100 123.000 157.100
K afar, Lwów 42.200 116.400 158.600
Persidok St., inż. 42.500 120.600 163.100
Inż. Budowlani 37.700 126.400 164.100
Białkowski R. Inż. 42.500 122.600 165.100
D. Hawryluk i A. K raf-.

Krzemieniec 41.200 124.000 165.200
„Odnowa" 38.900 130.000 168.900
M. Sztamel, Równe 42.000 127.000 169.000
Pińczuk, Warszawa 43 300 130.300 173.600
Kłoś Cz. 43 600 150.400 194.000
G. Sawicki i M. Ilnicki 51,400 152.000 203.400

Przebudowa magazynu w Zakładzie Uprawy Tytoniu P. M. 
T. w Grudziądzu — Dyr. P. M. T. w W arszawie — 4/V 

36 r. —  (Biul. Przet. poz. 1994).

F I R M A Zł.

Tagielniczka, Grudziądz 374.011.36
„Tri“ 408.419.54
K.. Białkowski 409.740.49
Pajkert i Rysiński, Grudziądz 419.175.44
L. Raczyński 445.575.07
Podlecki i Słobodziński 445.768.81
K rygier i iZabłocki, Bydgoszcz 446.337.88
Szymkowiak, Częstochowa 449.920.20
Skąpski i S-ka 453.645.50
Spółdzielnia Przemysłowców Budow

nictwa 460.966.58
Ryka, Bydgoszcz 461.792.00
M. Winnicki 469.684.39
Józef Roszka, Cieszyn 484.324.70
Budopol, Gdynia 486.588.79
Huta Pokój (żelazo i konstrukcja) 102.15944

Podpory mostu drogowo - kolej, w Płocku — przet. ogr.
— 30. IV-1936 r. (warunki kredytowe)

F  I R M A Zł.

Rudzki K. i S-ka, W arszawa, F ab ry 
czna 3 4.848.582

Muszyński L. 4.947.978
Oppman i Kozłowski +  Stronczyński

i Czarnota - Bojarski 4.980.952
Czeżowski i S trug 5.085.256
Rozbudowa 5.175.165

1 Budopol 5.301.843



CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

II. 1936 III. 1936 Ul. 1936 IV. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 46.1 45.2 Koszty budowy 58.0 58.0
Ceny drewna obrobionego 40,6 40.3 Koszty utrzymania 59.7 60.5
Ceiny żelaza 70.9 70.9

Ceny mat. bud. 48.9 48.4

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

Firma Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za płytki kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zl.:

kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m3 — I gatunek — żółte
i czerwone 10.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II gatunek o 11% tan iej, ośmiokątny
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., w II gat. o 0.30 zł.

plintusy ivlclęsle za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

holkele icąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta — 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

0 0.50 złotych na nf, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

dziurawka pódl. i poprz. do licowania I kl. (b. mocna
0 ładnym czerw, kolorze) 35 — 50;

cegła zwycz. budoivlana nieprsebierana 38 — 69, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 41 — 72 cegła, 
dziurawka — I kl. — 35 — 50, II kl. — 33 — 48,licówka I  
kl. 55 — 86, cegła kanat'iz. I  kl. (wytrz. do 230 kg /cnr, n a 
siąkł. 8,2%) 51 — 83, I I  kl. 43 —  75, cegła stropowa Foe- 
rstera 25 x 15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiówka I  kl. 
70 — 80, II  kl. 6.0 — 70.

Dekarskie materjały.
Związek Wytwórców Tekt. Smół., Przctw. Smol.

1 Asfaltu komunikuje nam następujące notowania cen z za
kresu produkcji zrzeszonego przemysłu:

Ceny za 1 metr kw.

płótno impregnowane izolacyjne 
juta impregnowana izolacyjna 
tektura bitumiczna biała z powloką: 

dachowa — Nr. 150 
Nr. 100 
Nr. 80

izo’acyjna specjalna: ceny jak  wyżej +  
bitumiczna czarna (bez powłoki)
Nr. 150 
Nr. 100 
Nr. 80

tektura smołowcową norm alizowana: Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Ceny za 100 kg. b /n :
; smoła preparowana 
f lak smołowy dachowy
I karbolineum

lepik smołowy
lepik bitumiczny, stos. na gorąco

25.00 40.00 
-  gat. średni 30.00 40.00 
gat, wyższy 40.00 50.00

od do
Zł. 1.80 4.00

1.00 2.50

0.75 0.90
0.95 1.10

20%
1.15 1.35

0.50 0.65
0.60 0.75
0.70 0.85

80 0.75 0.90
100 0.65 0.75
150 0.55 0.65
200 0.45 0 55

25.00 30.00
30.00 35.00
30.00 50.00

Ceny za. 1OO kg. netto:
gudron do asfa ltu  natu ra lny  30.00 45.00
asfaltowe ciasto (mastyks) 20.00 35.00
asfa lt w proszku do robót prasow. i walców. 15.00 25.00

Ceny za I  kg. netto:
specjalne m aterjały  do izolacji wodochronnej:
domieszki uszczelniające do zaprawy cementowej 2.00 7.00
m aterjały  do zabezpieczeczania od wilgoci murów

zewnętrznych i wewnętrznych 0.50 3.00
preparaty  do zabezp. drewna od grzyba: oleiste 1.20 2.00
sole grzybobójcze skoncentrowane 4.50 12.00

Ceny powyższe są orjentacyjne i rozumią się loco wy
twórnia. . i

Drzewo.
N a rynku drewna panuje w dalszym ciągu w zakresie 

cen tendencja mocna. Szczególnie daje się to zauważyć w 
dziedzinie dębiny. Produkcja dębiny w sezonie bieżącym 
przewyższa nieco zeszłoroczną, za surowiec płacono o 15 dó 
20% więcej niż w roku ubiegłym. Rynek surowców został 
tak  przez eksporterów oczyszczony, że już obecnie odczuwa 
się brak na rynku niektórych m aterjałów  (p. p. desek do 
wyrobu posadzki). W związku z tem należy się spodziewać 
zwyżki cen na posadzkę dębową.

Za miękkie m aterjały tarte  żądają obecnie w odległości 
około 300 km. od W arszawy: jodła % " — 28, ' / "  — 31.
— 32, za grubsze — 35 — 36; sosna %" — 32, ''/," — 34
— 35, za grubsze 40 — 41, świeża stolarka 70 — 75 za
I i II klasę.

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kwatdatel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X 23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) — 
0.60, za narożnik tego wymiaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

Notowania odlewów piecowych podaliśmy ostatnio w 
zeszycie 3/1936.

Stolarszczyzna.
Notowania Starachowic na płyty i drzwi płytowe bez 

zmiany (por. zesz. 3/36).

Szkło.
T-wo Południowo-Polskich H ut Szklanych notuje ceny 

na szkło normalne sortowane bez zmiany (por. zesz. ■’/:,«).
Cena szklą tego gr. 2 mm w pasach długich II gat. wynosi 
obecnie zł. 2.40.



Cena szklą marki K. (konkurencyjnej) została ujedno
stajniona na całą Polskę po cenie 1.60 zł. za 1 m2 loco 
wagon huta, za wyjątkiem Kresów Wschodnich, gdzie cena 
pozostała bez zmiany (1.35 — 1.40).

Wiążące materjały i zaprawy.
Cena na wapnu ma tendencję mocniejszą. Cena cemen

tu również zwyżkuje. Tranzakcje były dokonywane 
po cenie 3.00 — 3.20 za 100 kg loco cementownia, wzgl. 
po cenie około 730 zł. za wagon 15-to tonnowy loco budo
wa w Warszawie.

żelazo i metale.
Ceny żelaza i metali pozostaja bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową jest obecnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.25; ołów hutniczy —
0.75; blacha iftiedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

Ceny gwoździ i drutu  bez zmiany (zesz. 3/36).

KATOWICE. i

Ceny loco cegielnia: cegła zwyczajna 30 — 35, ostro- 
palona 35 — 42, dziurawka 38 — 45, porowata 50 — 60, 
Kle'newska — 70 — 78, Akermana — 180 —  220.

Ceny za 1 tonnę loco wagon st. załad .: żwir rzeczny
— 4.70 — 5.70, piasek rzeczny — 6.50, żużel wysokopie- 
cowy łamany — piasek 4.50, grysik 5.50, szuter 6.00.

Ceny loco budowa: piasek kopalny za 1 r.i“ — 4.50.

ŁÓDŹ. i
Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m’ —  4.50 do 5.00, żw ir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do murowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3 /4" — 38 — 43, 1" —  45 — 47, 5 /4" do 2" — 57, 
bale 3" —<57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, k an 
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ
cegła zwycz. (szlufka) loco budowa 1000 szt. 43,00—47,00
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00
sufitówka Kleina lub F orstera „ „ 80,00
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. „ „ 85,00
cement w. opakowaniu w workach papier. 100 kg 6,00
cement 15 ton franco stacja Poznań 705,00
wapno nielasowane loco budowa 100 kg 3,20
piasek 1 m° 4,00
żwir kopalniany 1 nr1 5,00
tłuczeń z kamieni polnych 1 m“ 11,00

WARSZAWA.
Naskutek deklaracji złożonej przez wł. cegielni pod

warszawskich cena cegły od 15-go m aja miała uledz zniżce 
przynajm niej o 5% w stosunku do cen ub. roku z tem, by 
cena loco cegielnia nie przekraczała 38 zł. z wyjątkiem kil
ku cegielń specjalnie blisko położonych. N iestety strejk, 
który objął niektóre cegielnie prawego brzegu Wisły mo
że osłabić tendencję zniżkową cen cegły.

Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notu ją  loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna i  maszynowa  — 60 do 61,cegła dziu
rawka  — 58 — 59; trocinówka — 70 do 72; cegła Klein’a
— 85.

Ze świeżego wypału cena cegły pełnej i dziurawki bę
dzie o 3 zł. niższa.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 
żw ir UKŚłany loco brzeg W.isły — 15.00 zł. za 1 m”. 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 9.75 zl. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz Główna — 8.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 1.60 za rńJ 
piasek wiślany loco wagon Warsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.40 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco wytwórnia w W arszawie, za m2: 
p ły tk i cementowe szare 5,30, czerwone 5,90, czarne

6,00, białe 7,40; p ły tk i szare na elewacje 5,30; p łytki la- 
strico szare1 8.60.

USTAW ODAW STW O I O R ZE C ZN IC TW O
ZMIANA PRAWA BUDOWLANEGO W ZAKRESIE 
BUDOWNICTWA W IEJSKIEGO W NIEKTÓRYCH 

POWIATACH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO.

( l ’uwiaty warszawski, błoński, mińsko-mazowiecki, grójec
ki, sochuczewski, pułtuski, i radzi/miński).

Zmiany te ogłoszone w rozp. Min Spr. Wewn. z dnia
21 kwietnia 1936 (Dz. Ust. Nr. 37 z dnia 11 m aja 1936, 
poz. 284) polegają na następujących zasadach odnośnie 
gmin wiejskich w powiatach, wymienionych w ty tule:

1) Przydziela się powiatowym władzom admin. ogól
nej :

a) nadzór nad budową i trzymaniem szkół pow
szechnych i innych budowli,

b) wydawanie zarządzeń, dotyczących wstrzym y
wania robót, utrzym ywania istniejących budyn
ków, zapobieżenia zeszpecenia miejsca lub k ra 
jobrazu;

2) Przydziela się wydziałom powiatowym

a) wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i 
zmiany parterowych budynków mieszkalnych
i budynków gospodarskich,

b) wydawanie pozwolrń na użytkowanie tych bu
dynków. t /

Powyższe upraw nienia przeszły tem samem z gmin 
wiejskich na wydziały powiatowe, względnie z gmin wiej
skich i wydziałów powiatowych na starostwa.

Cel tych zmian jest jasny Chodzi tu  o oddanie w bar
dziej sprężyste i wyżej kwalifikowane ręce kwestję nad
zoru budowlanego w regjonie stołecznym, który niestety 
wskutek słabego nadzoru był dotychczas zabudowywany w 
sposób sprzeczny z potrzebami i zamierzeniami racjonal
nego planu zabudowy tego ważnego okręgu.

SPOSÓB OBLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO.

Rozporządzeniem z dnia 22-X-35 r. (Dz. Ust. R .P. Nr. 
85 poz. 518) obniżono sumę dochodu rocznego, wolnego od 
opodatkowania z 2500 zł. na 1500 zł.

P rzy obliczaniu podatku dochodowego, dla znalezienia 
stopy % należy przy miesięcznych listach płacy mnożyć 
całkowity zarobek miesięczny przez 12, przy listach płacy 
dekadowych mnożnik wynosi 36 — przy tygodniowych 52. 
Jedynie gdy wypłaty uskutecznia się codziennie, co ma 
miejsce najczęściej w zajęciach sezonowych, względnie 
przy dniówkowej pracy na roli ■— stosuje się mnożnik 300.

We wszystkich wyżej podanych wypadkach stosuje się 
wymienione mnożniki od należnej sumy, bez względu na to,



czy wynagrodzenie jest zgóry ryczałtowo ustalone, czy też 
obliczone w stosunku do przepracowanych dni, lub godzin.

Np. jeśli robotnik przepracował w miesiącu 15 dni po
4 zl. za każdy przepracowany dzień i otrzym uje po miesią
cu w /g miesięcznej listy płacy zł, 60, — należy GO X 12.

Przy tygodniowych listach robotnik przepracował 4 dni 
w tygodniu, a 3 zł. za dzień, należy mu się zl. 12. — Mno
żymy zł. 12 na 52.

Przy dekadowych listach, otrzym ywaną przez robotni
ków sumę zarobku za przepracowane dni lub godziny mno
ży się przez 36.

l)o otrzymywanych w ten sposób sum należy zasto
sować właściwą stopę % w /g  tabeli.

MAGAZYNIER MOŻE BYĆ PRACOWNIKIEM 
FIZYCZNYM.

(Orzeczenie z dn, 29 października 1931 r. C. I. 721/31).

Czynności magazyniera podręcznego magazynu pole
gające na wydawaniu z magazynu narzędzi i m aterjałów , 
prowadzeniu kontroli wydawanych m aterjałów  i opiece 
nad magazynem kw alifikują go jako pracownika fizyczne
go.

OBJAWY NIETAKTU LUB NIESUBORDYNACJI JAKO 
POWÓD DO ZWOLNIENIA PRAC. UMYSŁ.

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 
i2'J sierpnia 1935 r. L. C. I. 1033/35.

Przejawy nietaktu oraz niesubordynacji ze strony p ra
cownika umysłowego, wywołane niestosowaniem się p ra 
codawcy do umowy odnośnie warunków nadzoru technicz

nego nad pracą pracownika umysłowego, nic mogą być 
uznane za ważną przyczynę do niezwłocznego rozwiąza
nia umowy o pracę w rozumieniu a r t  32 rozporządzenia 
Prez. Rzplitej z dnia 16 m arca 1928 r. o umowie o p ra 
cę pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz.
0 09  \) .

Z uzasadnienia:

„Stanisław G. wystąpił przed sąd pracy p-ko f ir 
mie „Paweł Holc i S-ka“ sp z ogr. odp., gdzie pracował 
w charakterze m ajstra  murarskiego, o sumę 2073 zł. ty 
tułem wynagrodzenia za zwolnienie w dn. 29 kwietnia
1933 r. bez wypowiedzenia oraz za urlop.

Sąd pracy zasądził na rzecz powoda sumę 1960 zl., 
a Sąd Okręgowy wyrok pierwszej instancji zatwierdził.

W skardze kasacyjnej syndyk masy upadłości firm y 
pozwranej, adw. Tadeusz W., zarzuca naruszenie art. 246,
250, 426 k p. c. i art. 32 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej o umowie o pracę pracowników umysłowych.

Słusznie twierdzi skarżący, iż Sąd Okręgowy w za
skarżonym wyroku ustalił, że kiedy współwłaściciel i dy
rektor pozwanej firm y „Paw^eł Holc“ zwrócił powodowi 
uwagę natu ry  technicznej dotyczącej wykonywanej przez 
niego roboty, ten ostatni głosem podniesionym odpowie
dział, że Paw'el H. nie ma nic do gadania, ustalił jednak 
sąd również, czego nie bierze skarżący pod uwagę, istotną 
okoliczność, która spowodowała takie odezwanie się powo
da a mianowicie, iż po zaangażowaniu jego między temi 
samemi osobami miał miejsce zatarg, który zakończył się 
w ten sposób, że na przyszłość miał wydawać polecenie 
tylko inż. Stanisław H., czyli że przejawy nietaktu 
oraz niesubordynacji ze strony powoda, o których mówi 
zaskarżony wyrok były wywołane niestosowaniem się sa
mego Pawła H., do umowy odnośnie warunków nadzoru 
technicznego nad pracą powoda, a w tym stanie rzeczy, 
wbrew mniemaniu zaskarżonego, Sąd Okręgowy mógł 
wnioskować, iż niezachodzą okoliczności w myśl art. 32 
rozporządzenia z dn. 16/111 1928 r. (Dz. U. Nr. 35, poz. 
323), któreby usprawiedliwiały natychmiastowe zwolnie
nie powoda.

PRZEGLĄD W YD A W N IC TW

KALENDARZ SPAWALNICZY NA ROK 1936.

Wydawnictwo sp. Akc. „Perun" S tr. 368. Cena zł. 5, — 
(Odbiorcy „Peruna“ i osoby pracujące naukowo i w szkol

nictwie otrzym ują kalendarz bezpłatnie).

Dorocznym zwyczajem Sp. Akc. „Perun“ wydala w ro
ki, bież. Kalendarz Spawalniczy Nr. (>, Część ogólno - in
formacyjna, która powtarza się z roku na rok, została 
znacznie uzupełniona nowościami z dziedziny spawania ace
tylenowego i elektrycznego (urządzenia, metody, druty
i elektrody); zupełnie nowym rozdziałem jest opis maszyn 
do cięcia acetylenowo - tlenowego,, których produk
cję w k raju  rozpoczęto w roku bieżącym. Głównym 
jednak rozdziałem, któremu kalendarz tegoroczny jest 
poświęcony, jest praca p. t. ,,Napawanie acetyle
nowe części maszyn i narzędzi łwardemi metalami“ (120 
str 120 rys.), w której opisano sposoby napaw ania części 
pod'egających zużyciu oraz metale stosowrane do tego celu, 
jak również zilustrowano liczne zastosowania tej metody 
do maszyn i narzędzi używanych w rolnictwie, w robotach 
ciemnych i wodnych, w kopalniach nafty , w przemyśle gór
niczo - hutniczym, koksowniczym, cementowym, w przemy
śle metalowym, w konserwacji torów kolejowych etc. Tego
roczny Kalendarz powinien więc zainteresować nader sze
rokie kola techniczne.

Poprzednie kalendarze zawierały prace następujące: 
, Czem i jak należy spawać" (1931), „(Najnowsze metody

spawania" (1932), „Lutospawanie“ (1933), „Cięcie metali 
za pomocą tlenu“ (1934) oraz „Metalizowanie natryskowe 
zapomocą pistoletu" (1935). Najważniejsze wiadomości z 
tych działów techniki zreasumowano w części ogólnej Ka
lendarza. Trzy pierwsze ka’endarze (z r. 1931, 1932, 1933) 
są już wyczerpane.

Wobec tego, że polska lite ra tu ra  spawalnicza jest jesz
cze uboga, wydawnictwa „Peruna" stanowią dużą pomoc 
fachową dla tych, którzy się tym działem interesują.

B E T O N .

WZNOSZENIE BUDYNKÓW Z CZĘŚCI WYKONANYCH 
UPRZEDNIO SPOSOBEM FABRYCZNYM.

W Sowietach ostatnio zastosowany został na bardzo 
dużą skalę system budowy z części uprzednio wykona
nych. System ten daje oszczędność czasu przy wznoszeniu 
budynku i rezultaty  okazały się tak korzystne, że obecnie 
przy projektowaniu budynków mieszkalnych i przemysło
wych betonowych i żelbetowych inżynier musi uzasad
nić konieczność budowania innym systemem.

Według systemu Sowieckiego w odróżnieniu od F ra n 
cuskiego, stosującego wyrób niewie'kich składowych czę
ści budynku, w yrabia się duże jednostki o wadze od 1 do
3 ton i składa się budynek za pomocą wież pomocniczych
i dźwigów.



W piśmie ,:Socjalisticzeskij Gorod“ opisany został 
sposób budowy 6-ciopiętrowego domu mieszkalnego z du
żych bloków wykonanych przed przystąpieniem do budo
wy. Ściany składają się z bloków wykonanych z żużlowego 
betonu o grubości 25,4 i .‘!8 cm. i wadze średnio 1200 klg. 
Bloki schodowe ważyły od 600 do 800 klg. Mniejsze części, 
jak  belki dachowe składane były na ziemi i podnoszone na 
miejsce za pomocą dźwigów.

Bloki wyrabiane były w drewnianych formach o ta 
kich wymiarach, aby zmieściło się w nich około 4,5 m3. 
betonu. Po wypełnieniu formy betonem zamykano ją  i wpu
szczano parę o tem peraturze od 50 do 75° C, k tórą trzy 
mano od 60 do 120 godzin.

W Leningradzie organizacja jest nieco inna Bloki 
wykonuje; się w stalowych formach w specjalnej wytwór
ni, gdzie jest 18 form  ogólnej objętości 200 nf. P a ra  wpu
szczana jest przy tem peraturze 70" C i trzym ana przez 
18 godzin dla betonowych części i 24 godziny dla że’beto- 
nowych.

J. Ch.
Engineering News-Record, 5 wrześniu 1935 r.

NOWE BELGIJSKIE NOliMY ŻELBETOWE.

W „Zeitschr. d. ost. Ing. u. Arch. Verein" z 1.XI. 
om aw a Em perger nowe normy belgijskie dla żelbetu. Zaj
mują one pośrednie stanowisko pomiędzy tendencją nie
miecką ścisłego uregulowania wszelkich kwestyj konstruk
cyjnych przez ustawę a pomiędzy tendencją francuską po
zostawienia wolnej ręki konstruktorom. Przepisy noszą 
tytuł „Instructions” a nie ;,Presciptions”, ale pozatem są 
bardzo szczegółowe. Wszelkie nowe przepisy posiadają uza
sadnienie, ponadto omówione są takie szczegóły konstruk
cji, jak  przeguby syst. M esnagera i Freyssineta, wprowa
dzenie wkładek poprzecznych w miejsce uzwojenia, i t. p. 
Naprężenia dopuszczalne dochodzą dla stali do 1800 kg /enr 
przy dwukrotnej pewności, a dla betonu wynoszą od 45 do 
100 kg/cm J przy trzykrotnej pewności. Dla małych kon
strukcyj wprowadzono uproszczone normy doskonale pou
czające wykonawców. Je st to tem łatwiejsze, że w całej 
Belgji m aterjały  składowe betonu są gatunkow'o identyczne.

Lau

PRZYCZEPNOŚĆ W BETONIE 
WYSOKOWARTOŚCIOWYM I OTRZĄSANYM.

(Zeitschr. d. ost. Ing. u. Arch. Verein 29.XI.1935 wedl. 
The Structural Enginner).

Na uniwersytecie w Illinois przeprowadzono próby nad 
przyczepnością w betonie wysokowartościowym w porówna
niu do betonu utrząsanego. Próby polegały na wyciąganiu 
wkładki zabetonowanej w jednym końcu oraz na zginaniu 
belek tak  zbudowanych że złamanie następuje naskutek po
konania przyczepności.

Betony różnych typów wykonywano w identycznych 
warunkach, a utrząsanie odbywało się dodatkowo zapomocą 
wibratora Jacksona (3600 obr./m in., ekscenter o ciężarze 
2,2 kg i mimośrodzie 6 cm, działanie powierzchniowe na 
głębokość do 30 cm). Wyniki próby wyciągania zakotwio
nej wkładki są następujące: przesunięcie początkowe wy
stąpiło dla wkładki z żelaza okrągłego i profilowanego 
(węzłowego) przy tej samej sile, która wynosiła około 75% 
siły krytycznej. Działanie węzłów objawia się dopiero w cza
sie trw ania ruchu — i cakowite pokonanie przyczepności 
wymaga siły o 30% wyższej. Przy wytrzymałości kostkowej 
140 do 350 kg /cn r wynosiła przyczepność krytyczna dla

w'kladek z żelaza okrągłego 19 do 17% wytrzymałości przy 
betonie ubijanym, a 27 do 14% przy betonie utrząsanym ; 
natom iast zwiększenie przyczepności krytycznej dla wkła
dek węzłowych dochodziło przy betonie utrząsanym  do 70%
— z tego wynika, że utrząsanie jest szczególnie wskazane 
tam, gdzie przez stosowanie wkładek profilowanych np. stali 
Isteg chcemy uniknąć zakotwienia zapomocą haków lub 
znaczniejszych przedłużeń. Również i przy próbach belko
wych wykazał beton u trząsany przyczepność o 10 do 20% 
wyższą w porównaniu do betonu ubijanego, jednak tylko 
do wytrzymałości 300 kg/cm 2.

Lnu,

CIŚNIENIE BETONU NA SZALOWANIE.

(•G'.vil Engineering 111/35, Bauingenieur 27.IX.S5).

W Anglji przeprowadzono pomiary dla stwierdzenia 
ciśnienia betonu na szalowanie. U spodu słupa kwadrato
wego o szerokości 76,25 cm i wysokości 4,57 m umieszczo
no w ścianie szalowania płytę żelazną z blachy 7/16" w po
łączeniu ze wskazówką wykazującą 10-krotnie zwiększone 
ugięcie. Wyniki pomiarów wykazały wartości mniejsze od 
podanych przez Shrunka: przy szybkości betonowania 3,0 
do 0,6 m/godz. wynosi nacisk 3,9 do 2,9 t /n r .  P rzy tłu 
stym betonie te średnie w7artośc.i rosną o 40 do 60%, przy 
chudym maleją o 10 do 15%, a przy suchym o 20 do 25%. 
Przy tem peraturze 37,8“ C ciśnienie wynosi tylko 60 do 75% 
ciśnienia przy 15,6° C.

Lau

BUDOWNICTWO OPLG.

TYPY I KOSZTORYSY SCHRONÓW DOMOWYCH.

Heinicke. Formen und Kosten von Schutzraum — anlagen.
Zentrulb'.att der Bauverwaltung 19oii. N r. 15. str. 329.
6 szp. 9 ryc.
Zależnie od warunków budowy można schrony domowe 

podzielić na trzy  zasadnicze grupy:  schrony budowane po
za budynkami, schrony w budowlach nowych i wreszcie 
schrony, urządzane w budynkach istniejących.

Co do grupy pierwszej, są to z reguły konstrukcje po
dziemne, o kształcie wydłużonym, rurowym, który okazał 
się najkorzystniejszy ze względów zarówno statycznych, jak 
i kosztorysowych, pozwala bowiem na zastosowanie goto
wych, znormalizowanych elementów, żelaznych lub żelbeto
wych.

W grupie drugiej koszt budowy schronu daje się 
z trudnością wyodrębnić z ogólnego kosztu budowy domu.

Grupa trzecia: schrony w budynkach istniejących, jest 
najliczniejsza i ona właśnie je s t przedmiotem rozważań 
kosztorysowych autora, znanego już z kilku prac o budow
nictwie obronnem 1). Z pomiędzy schronów, wykonanych 
w r. 1935, wybrał on cztery typowe:

A. Wzmocnienie stropów nastąpiło wyłącznic zapomo
cą drew na;

B. Stropy wzmocniono zap. drewnr. na podciągach że
laznych ;

C. Wzmocnienie stropów zapomocą dźwigarów" że
laznych, ułożonych gęsto przy sobie;

D. Istniejący strop drewniany wyburzony i zastąpio
ny stropem z elementów żelbetowych między dźwi
garam i żelaznemi.

’) Por. Przegląd Bud. 1935. Nr. 3. str. 94.



Pojemność schronów liczono jednolicie według przepi
sów niemieckich, t. j. bez wentylacji 3 m3 i^owietrza na 
osobę, natom iast z w entylacją 1 m3 na osobę, jednak
0,6 m2 użytecznej powierzchni na osobę. Porównanie koszto
rysów wybranych typów przedstawia tablica:

Wyniki powyższe są bardzo interesujące. Przy zało
żeniu, że siła nabywcza m arki w Niemczech i złotego w Pol
sce są zbliżone, możemy tablicy tej użyć za podstawę do 
naszych wstępnych kalkulacyj kosztów schronów w budyn
kach istniejących. Należałoby jednak postarać się o rodzi
me wyniki kosztorysowe. Kalkowski.

T y p  s c h r o n u !! a B C D

A l t e r n a t y w a
bez

wenty
lacji

z
wenty
lacją

bez 
wenty- 

I lacji

z
wenty
lacją

bez
wenty

lacji

z
wenty
lacją

bez
wenty

lacji

z
wenty

lacją

Pojemność schronu — osób: 390
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Ś c i a n y ......................... % 14.4 11.0 29.9 20.8 32.3 24.5 30.3 18.7

S t r o p y ......................... % 43.9 27.4 36.2 21.7 46.7 31.3 50.8 29.6

U s t ę p y ......................... % 4.8 5.9 4.7 5.7 5.2 6.0 6.2 8.9

W en ty lac ja .................... % — 31.5 — 32.7 _ 26.3 — 34.6

Drzwi ......................... % 12.7 8.8 12 4 8.7 8.7 7.1 4.8 3.3

O k n a ...............................% 118 7.4 10.5 63 2.0 1.3 3.1 1.8

R ó ż n e .............................. % 9.1 6.0 6.3 4.1 5.1 3.5 4.8 3.1

Uszczelnienie rurociągów % 3.3 2.0 — — — — — —

R a z e m  . . 100.0 100.0 100.0 100.0 ; 100.0 iiio.o ;! loo.o 100.0

Koszt budowy na 1 osobę — Marek . 38.10 31.51 37.50 30.70 44.91 39.02 42.30 29.11

Wskutek

dodania

wenty

lacji

Zwiększyła pojemność schro
nu o ................................... +  92 % • + 1 0 3  % • +  72 % + 1 5 0  %

Zwiększył się koszt budo
wy o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +  59 % +  66 % • +  49 % • +  72 %

Zmniejszył się wydatek na 
1 osobę o ......................... -  17.3 % -  18.1 % -  13.1 % -  31.2 %

ZNACZENIE BUDOWLANEJ O P L G .

Lofken. Die Bedewtung des baulichen Lutschutzes fiir das 
gesamte Bauwesen, insbesondere fiir Stadtebau, 
Siedlung und Industrie. Zentralblatt der Bauverwal- 
tung 1!):>6. N r. 15. str. 321. 16 szp. 10 ryc.
Mowa pod powyższym tytułem, jaką na Zjeździe Nie

mieckiego Towarzystwa Budowlanego w Berlinie, w marcu 
b. r. wygłosił oficjalny delegat pruskiego M inisterjum Lot
nictwa zasługuje na uwagę naszego św iata budowlanego. 
Jest ona zapowiedzią reorganizacji wszystkich dziedzin ży
cia Trzeciego Reichu na nową erę, rozpoczynającą się w na
szych oczach pod znakiem motoryzacji transportów. L ot
nictwo odegra w niej rolę dominującą, stąd OPLG. staje

się zwykłą potrzebą „porządkową", wynikającą z nowych 
warunków bytowania. Jest obowiązkiem nowoczesnego pań
stwa zapewnić całkowite bezpieczeństwo przed „skrzydla
tym" nieprzyjacielem zarówno całej ludności, jak i urzą
dzeniom publicznym, służącym celom wytwórczości, zaopa
trzenia i transportu . Plan OPLG. państwa wymaga prze
dewszystkiem: stw orzena  nowych ośrodków przemysło
wych  w „rejonach bezpieczeństwa”, oraz zupełnej przebu
dowy miast. Oznacza to w języku codziennym miljardowe 
inwestycje budowlane i chleb dla miljonów ludzi z. wszyst
kich gałęzi przemysłu. Autor stwierdza, że niemiecka tech
nika budowlana jest już dostatecznie przygotowana do roz
wiązania rozlicznych zadań specjalnych, wynikających z is- 
z istoty OPLG państw a i omawia szczegółowo td zadania.

Kalkowski.

Co zrobiłeś dla rozpowszechnienia 
Przeglqdu Budowlanego



W YK A Z ZA TW IER D ZO N YC H  BUDOWLI
WARSZAWA 

(Dane za czas od 2 /IV  do 30/IV  — 1936 r.)
213. D. m., 1 p. —  3915 m“ -— ul. Miłobędzka dz. 67

— wł.i L. Berbecki — pr.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, No-, 
wogrodzka 3, tel. 9.33-90, — k .: inż. L. Tokar — w yk.: sp. 
półg. (m. mur. St. Pokora, W-wa, Sprzeczna 8).

214. Przeb. 1 p.-a i Nad. 2 p.-a — 600 m3 — w ł.: 
małż. Sobol — !pr.: inż.-arch. L. Kario, W-wa, Złota 59a, 
tel. 5 02-20 — k.:inż. L. Kario — wyk.: sp. gosp.

215. D. m., 1 p. — 2300 rri‘ ■— wł.: W. Butowt — An- 
drzejkowski — pr.: inż. — cyw. A. Henrych, W-wa, Ko
pernika 12, tel. 2.12-66 — k.: inż. A. Henrych -— wyk.: sp. 
gosp. I

216. D. ,m., part. — 550 m3 —• ul. Topiel 6 — p r . : inż.- 
arch. K. Kuczyński, W-wa, Smolna 16, tel. 6.31-12 — k.: 
inż. K. Kuczyński — -wyk.: sp. gosp.

218. D. m., 4p. — 16500 n f  — ul. Zagórna r. Idźkow- 
skiego — w ł.: J. Gezundheit ■— p r .: inż.-arch. E. Herstein, 
W-wa, Ś-to Jerska 28, tel. 12-20-89 — k.: inż. E. Herstein 
wyk.: sp. półg. (m. mur. W. Bednarczyk, W-wa, Chłodna 
6).

219. D. m.,, part. — 875 n f  — ul. Stępińska — wł.: 
małż. Michalscy — p r .: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Pu
ławska 39, tel. 9.84-70 '— |k.: bud. K. Tomasztewski — 
wyk.: sp. gosp.

220. Nad., lp -a  — 1150 n f  — ul. Sulejkowska 84 — 
wł.: F. Gołowacz — pr.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, 
Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. Chodkowski — 
wyk.: vacat.

221. D. m., lp . — ul. Zamieniecka dz. E — wł.: J. 
Goss — p r .: inż. A. Chodakowski, Pierackiego 17, m. 14.

222. D. m., 3p. — 5600 m° — ul. Sierakowskiego 6 — 
wł.: Zgromadzenie sióstr Loretanek — pr.: inż.-arch. K. 
Kuczyński, W-wa, Smolna 16, tel. 6.31-12 k.: inż. K. Ku
czyński — wyk.: Przedsięb. bud. F r. Karwowski, W-wa, 
Tarchomińska 9, tel. 10.02-55.

223. D. m., part. ul. Dwernickiego 5—w ł.:—P yrgał— 
p r .: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, 
tel. 11.49-98.

224. D. m., 2p. — 4823 n f  — ul. Kobielska r. Rębkow- 
skiej •— wł.: małż. Kamińscy — pr.: bud. R. Ostoja-Choa- 
kowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. 
Chodkowski — wyk.: sp. gosp.

225. D. |m., part. — 300 m“ —ul. Borzymowska 5 — 
w ł.: J . Różycki — p r .: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, 
Kowelska 4, teł. 10.25-86 — k.: R. Chodkowski — wyk: 
sp. gosp. , i

226. D. m., 1 p. — ul. Smoleńska 5 — wł.: B-cia Ber
liner — p r . : bud. J . Świech, Józettów k. Otwocka

227. D. m., lp . — ul. Ks. Ziemowita 2 — wł.: W. F ili
powski — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

228. D. m., 1 p. — 1200 n f—ul. Barcińska 5—wł.: R. 
Kletke i S-ka — p r .: bud. R. Ostoja Chodkowski, W-wa, 
Kowelska 4, tel. 10. 25-86 — k.: bud. R. Chodkowski — 
wyk:, sp. półg. (m. bud. T. Jankowski, iW-wa, Kołowa 44).

229. Nad., lp -a  ul. Dembińskiego dz. 134 — wł.: K. 
Jaworski — p r .: arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

230.D. m., lp . — ul. Granowska r. Cuga — w ł.: małż. 
Dytkiewiez — p r . : typ B. G. K. — wyk.: sp. gosp.

231. D. m., part. — ul. Wróblewskiego dz. 425
— w ł.: J. Biernawska — pr.: typ.: B. G. K. — wyk.: sp. 
gosp.

232. Nad,, lp -a  — ul. Golinowska 16 — w ł.: małż. Gór
scy — pr.: inż. A. Chodakowski.

233. D. m., 5 p (ofic.) — 10000 n f  — w ł.: Zakł. Ce- 
gielniane J. Wiencek — ul. Śliska 6/8 !— pr.: inż. - bud. 
K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel. 6.55-67 — k.: 
Bagieński — wyk.: vacat.

234. D. m., 2 p. — ul. Siennicka 30 — w ł.: S. Zdu
nek — pr.: bud. K. Dobrzański, Wołomin, Szoppna 2.

235. |D. m., part. (ofic.) — 350 m‘ — ul. Grochowska 
87c i— wł.: W. Raczyński — pr.: bud. R. Ostoja-Chod- 
kowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 —• k.: bud. R. 
Chodkowski — w yk.: Przedsięb. rob. budowl.-remont. W. 
Raczyński, W-wa, Grochowska 87c, tel. 10.06-32.

236. D. m., 3 p. — 4400 n f  — ul. Kawenczyńska 37
— wł.: T. Szuplewski — pr.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, 
W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. Chodkow
ski — wyk.: vacat.

237. D. m., 3 p. — ul. Dwernickiego — wł.: Tcho
rzewski i W yszyński — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa, 
Poznańska 17.

238. D. m., 1 p. — 950 n f  — ul. Zgierska 16a — 
wł.: Szlachcińscy — pr.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, No
wogrodzka 3, tel. 9.33-90 i inż.-arch. H. Halber, W-wa, 
Wilcza 44, tel. 9.97-44 — k.: inż. L. Tokar — wyk.: sp. 
gosp.

239. D. m., 5 p. — ul. Radzymińska 55 — wł.: J. 
Gajewski — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań
ska 17.

240. D. m., 1 p. — ul. Zana dz. 10 — wł.: M. Purzyc
ka, — p r .: inż.-komunjk. T. Wasilewski, W-wa, Mickie
wicza 30, tel. 11.49-98.

241. D. m., 3 p. — 6500 mf i— w ł.: małż. Muszyń
scy — pr.: inż.-arch. E. Herstein, W-wa, Ś-to Jerska 28, 
teł. 12.20-87 — k.: inż. E. Herstein. — wyk.: sp. półg. 
(m. mur. E. Dąbrowski, W-wa, Okopowa 40).

242. D. m., 2 p. — 3200 ma — ‘ul. W aszyngtona dz. 
5 — w ł.: W. Król — p r .: inż.-arch. L. Kario, W-wa,, Zło
ta  i5a, tel. 5.02-210 -— k .: inż. iL. Kario — wyk.: sp. 
półg. (m. mur. F- Owsiński).

243. Nad., 3 p.-a, — ul. Grochowska 85d — wł.: J. 
Szymańska — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań
ska 17.

244. D. m., part. — 320 n f  )— ul. Elekcyjna 55 —• 
wł.: F. Zwierz — p r .: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, 
Kowelska 4, tel. 10.25-86 — k.: bud. R. Chodkowski — 
wyk.: sp. gosp.

245. D. m., part. — 300 mB — ul. Stoczkowska 8 — 
wł.: J . Stolaifefc >— p r .: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Zło
ta  75, teł. 2.81-21 — k.: [inż. H. Baruch, W-wa, Złota 75, 
tel. 2.81-21 •— wyk.: sp. gosp.

246. D. m., 3 p. — 2800 n f  — ul. Puławska 99c — 
wł.: małż. Zalescy — p r .: inż.-arch. St. Mizerski, W-wa 
Widok 12, tel. 5.22-84 — k .: inż. St Mizerski — w yk: 
Przedsięb. bud. P. Małecki, W-wa, Sosnowa 1, teł. 2.26-98.

247. D. m., 3 p. — 3500 n f  — ul. Belgijska 38 — wł.: 
F . Prokesch — p r.: inż.-arch. W. Ballogh, W-wa, T ar
gowa 63, tel. 10.26-04, — k .: inż. W. Ballogh — wyk.: 
sp. gosp.

248. D. m., 1 p. — ul, Olgierda 20, — wł.: K. Pi
sarczyk, — p r . : bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 
17.

249. D. m., 2 p. — 2050 n f  — ul. St. Augusta, — 
w ł.: A. Wojtczuk, — p r . : inż.-arch. E. S traus, W-wa, Mi- 
niszewska 36, tel. 10.29-51, — k .: E. S traus, — wyk.: sp. 
półg. (m. mur. J . F rydrysiak, W-wa Komorska 41).

250. D. ni., 2 p. — 2500 ni3 — ul. St. Augusta, — 
w ł.: małż. Zawadzcy, — p r . : inż.-arch. W. Ballogh, W-wa, 
Targowa 63, tel. 10.26-04, — k .: inż. W. Ballogh, — wyk.: 
śp. gosp.

251. Przeb. — ul, Senatorska 19, — w ł.: B. G. K.,
— p r . : bud. B. Gontarczyk, W-wa, Sienna 17, tel. 2.02-18,
— k.: bud. B. Gontarczyk. — wyk.: Przedsięb bud. J. Pió
ro, W-wa, Kopernika 22, tel. 2.44-36.

252. D. m., 1 p. —‘ ul. Gdecka, — wł.: F, Modrzejew
ska, — p r . : arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

253. D. m., 4 p. — 6000 mB — ul. Ludna dz. 2 — w ł.: 
M. Baraniecka, — p r . : bud. A. Paruszewski, W-wa, Po
znańska 17 i bud. J. Bozdawko, W -w a-Praga. Radzymiń
ska 60, tel. 10.16-60, — k .: bud. A. Paruszewski, — wyk.: 
vacat.

254. D. m., 1 p. — 1000 n f  —1 ul. Swarzewska dz. 
118, —- w ł.: B. Jahn, — p r . : inż.-bud. J. Radzicki, W-wa, 
Wspólna 47, tel. 9.43-45, — k .: inż. J. Radzicki, — wyk.: 
vacat.

255. D. m. 1 p. 1000 n f  — ul. Swarzewska dz. 119,
— w ł.: małż. Rolińscy, — p r . : inż.-bud. J. Radzicki, W-wa, 
Wspólna 47 ,tel. 9.43-45, — k.: inż. J . Radzicki, — wyk.: 
vacat.



256. D. in., 1 p. 1600 n f  — ui. W rotkowa dz 1, — 
Wi.: małż. Przymanowscy, -— p r . : inż.-arch. J. Przym a
nowski, W-wa Kozietulskiego 8, tel. 11.35 82, — k.: inż. 
J. Przymanowski, — wyk.: Przeds. bud. J. Przymanowski, 
W-wa, Kozietulskiego 8, tel. 11 35 82.

257. D. m., 1 p. — 1600 n f  — ul. W rotkowa dz. 2,
— wł.: . Uzarowski, — p r : inż.-arch. J . Przymanowski, 
W-wa, Kozietulskiego 8, tel. 11 35-82, — k.: inż. J. P rzy
manowski, — w yk.: vacat.

258. D. m., 2 p. — 3000 m8 — ul. Waszyngtona, — 
wł.: Glatman i Blech, — pr. i k .: inż.-arch. E. S traus, 
W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51, — wyk.: sp. gosp.

259. D. m., 1 p. 1800 m’ — ul. Sztafetowa 11, — 
wł.: M. Srtokingier, — pr. i k.: bud. W. Dudziński, W-wa, 
Marszałkowska 44 a, tel. 8.53-22, — wyk.: vacat.

260. I). m., 1 p. — ul. Bernardyńska dz. 16, — w ł.: 
Wichniewicze, — p r . : inż. A. Chodakowski.

261. D. i-i., 3 p. — 4500 m3 — ul. Zajęcza 3, — wł.: 
W. Kamiński, — pr. i k .: inż.-bud. M. Dudryk. W-wa, Sza
ra 14, te '. 9 93-50, — wyk.: Przrds. bud. J. Włodarski i A 
Słabczyński, W-wa Markowska 16, te!. 10.25-32.

262. D. ł,i., 3 p. — ul. Węgierska, — w ł.: J. Chojnow
ska, — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa Poznańska 17.

263. N ad , 1 p.-a — ul. Sieleeka 57, — w ł.: A. Król,
— p r.: bud. J. Świech Józefów kolo Otwocka.

264. D. m.„ lp . — 2268 m:l >— ul. Mścisławska 14 —- 
wi.: F. Nagrodzki — pr. i k.: inż. J. Łęczycki, W-wa Wspól
na 20, tel. 9-43-63 — wyk.: vacat.

265. I) m., 2 p. — 2500 in' —• ul. Saska 62 — wł.: 
małż. Jędraszko — p r .: inż.-bud. W. Szworm, W-wa, Pcd- 
wale 28, tel. 252-31 — k.: bud. A. Zarębski, W-wa, tel. 2.91- 
25 — wyk.: Przeds‘ęb. budowl. H. Trebliński, W-wa, Fol
warczna 18, tel. 10.22-18.

266. D. m., lp. — 500 n r  ul. Niekłańska — w ł.: E. 
Jung — p r.: inż.-arch. St. Bukowiński, W-wa, Starynkie- 
wicza 6, tel. 544-41 — k. i wyk.: vacat

267. D. m., 2 p. — 989 m“ — ul. F rancuska 14 — w ł.: 
K. Prochman — pr. i k : bud. K. Tomaszewski, W-wa, 
Puławska 37, tel. 9,84-70 — wyk.: sp. gosp.

268. Nad. •— 700 n f  *— ul. Cząstkowska 48 — w ł.: ,T. 
Wierzbowski — pr.: bud. M. Szachowski, W-wa, Koper
nika 33, tel. 5.35-30 — k. i w yk.: vacat.

269. D. m., 3pL — 4222 m? — ul. Grażyny 18 — wł.: 
Tow. Akc. Płachecki i Piekutowski >— pr. i k.: arch. B. 
Płachecki, W-wa, Wilcza 9, tel. 8.82-40 — wyk.: sp. półg. 
(m. mur. S. Jakubowski; m. cies. W. Aschbrenner, W-wa, 
Fabryczna 4).

270 D. m., lp . -— 1600 n f  •— ul. Czeska 23a — wł.: 
małż. Książkiewicz — pr. i k.: inż. arch. S. Barylski, W-wa, 
Dąbrowiecka 25, tel. 10.21-40 — wyk.: Przedsięb. budowl.
E. Markiewicz, W-wa,. Miedzeszyńska 3, tel. 10.28-72.

271. D. m., lp . — ul:. Barcicka dz. 2 — wł.: H. Bu- 
jalska — p r.: typ B. G. K.

272. D. m., lp . — ul. Barcicka dz. 1 — w ł.: małż. S ta
rzyńscy — pr.: typ B. G. K.

273. D. m., lp . — ul. Gorzychowska dz. 3 — w ł.: F. 
Stachurska — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa,, Poznań
ska 17, ;m. 4.

274. D. m., part. — ul. Lusińska dz. 98 — wł.: małż. 
Ciesielscy — p r .: inż.-arch. Z. Mischal, W-wa, Leszczyń
ska 8, tel. 6.23-46.

275. D. m., part. — ul. Granowska 13 — wł.: A. Zie
liński — pr.: typ  B. G. K.

267. Nad., l p - a  — ul. Srocza 7 — wł.: A. Olecki — 
pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

277. D. m, 2 p. — 10000 n r — ul. Miedzeszyńska r. Wa
lecznych — wł.: A. Klimaszewski — pr. i k .: inż.-arch. St. 
Barylski, W-wa, Dąbrowiecka 25, tel. 10.21-40 — wyk.: 
Przedsięb. bud. E. Markiewicz, W-wa, Miedzeszyńska 3, 
tel. 10.28-72.

278. D. m., part. — ul. Pryzm atowa — wł.: W. Toht
— pr.: bud. St. Hoppe, W-wa, Złota 43.

279. D. m., part. — ul. Załęże — w ł.: C. Szmak i J. 
Letkiewicz — p r .: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Brac
ka 16.

280. D. in., lp ., szereg. — ul. Szregera dz. 52 i 53. — 
wł.: Szpiganowicz — p r .: arch. B. Zinserling, W-wa, Ho
ża 66, m. 9,tel. 8 35-99.

281. D. ;m., lp., szereg. — ul. Szregera dz. 57 — wł.: 
Szpiganowicz — p r .: areli. B. Zinserling, W-wa, Hoża 66, 
m. 9, tel. 8.35-99.

282. D. m., lp ., szereg. — ul. Szregera dz 54, 55 i 56
— wł.: A. Popławska pr.: arch. B. Zinserling, W-wa, Ho
ża 66,, m. 9, tel, 8.35-99.

283. D. m., lp „  szereg. — ul. Lisowska dz. 15 — wł.:
E. Popławska — pr.: arch. B. Zinserling, \v-,va, Hoża 66, 
m. 9, tel. 8.35-99.

284. D. m., lp . szereg,’ — ul. Lisowska dz. 16 — wł.: W. 
Popławski — pr.: arch, B. Zinssrling W-wa, Hoża 66, m.9, 
tel. 8.35-99.

285. D. m .,— lp  , szereg. — ul. Lisowska dz. 17 i 18— 
wł.: Downarowicz — p r.: arch. B. Zinserling, W-wa, Hoża
66, m. 9, tel. 8.35-99.

286. D. m., lp . — 1500 n f  — ul. K utnowAa dz 31
— w ł.: małż. Ciszewscy — pr. i ,k.: bud. Lamparski,

W-wa, Senatorska 19, tel. 2.21-46 — wył.: sp, półg. (ni. 
mur. F. Kożuchowski).

287. D. m. lp . —- 4600 n f  — ul. Wiśniowa 61 — wł.: 
małż. Cybulscy — pr. i k.: inż.-arch. St. i łoski, W-wa, 
Korzen owskiego 5, tel. 8.35-03 — wyk.: vacat.

288. D. m., lp . — 1000 n f  t— ul. Lubov.ehk i dz. J 17 
i 118 — wł.: małż. Giergielewicz i Fr. Derka — pr. i k.: 
inż.-bud. L, Antoszewski, W-wa, N arbutta 27 tel. 8.21-95
— wyk.: vacat.

289. D. m., part. — 150 n f  — ul. Gdańska dz. 18 — 
wl.: M. i J. Wasiak — pr i k.: bud. J. Wiśniewski, W-wa, 
Szopena 12, tel. 8.70 67 I— Wyk.: sp. gosp.

290. D. m., part. — 1100 m“ — ul. Kutnowska dz. 33— 
wł.: L. Lewicka — pr. i k .: bud. K. Lamparski, W-wa, Se
natorska 19, tel. 2.21-46 — wyk : vacat.

291. D. ;m., 5p. — 13000 nf‘ — ul. Lwowska 7 — wl.: 
J. Glass — pr. i k.: inż.-arch. J . Gelbard i inz.-areh. R. Si
galin, W-wa, Hoża 27, tel. 8.64-57, — wyk.: Przedsięb. 
budowl. F r  Roth, W-wa, Wilcza 58, tel. 8.24-11.

292. D. pi., 3p. i— 6400 n f  — ul. Folwarczna 7 — 
w ł.: W. Łącki — pr. i k . : inż.-arch. Z. Dzierżawski, W-wa, 
Uniwersytecka 4, tel. 8.62-32 — wyk. sp. półg. (m mur.
F. Nestorowicz, W-wa, Kawenczyńska 15).

293. D. m., part. — ul. Hodowlana da. 34 — wł.: Fibich
— p r . : bud. Tabeński.

294. I ) , ni., 4p. i nad. 4p. — a — 3000 ni1 — ul. Stalo
wa 73 — wł.: Ch. Bluman — pr. i k : bud. M. Wiliński, 
W-wa, Szczygla 11, tel. 202-97 — wyk.: Przedsięb. bud. B. 
Ajdenberg, W-wa, Chmielna 124 ,tel. 5.27-89.

295. D. m,, lp . — 600 ms — ul. Hajoty dz. 42 — wl.: 
F. Gorzkowski — pr. i k.: bud. M, Szachowski, W-wa, Ko
pernika 33, tel. 5.35-30 -— wyk.: Przeds. bud. F. Gorzkow
ski, W-wa, R ejtana 4, tel. 711-85.

296. Bud fabr. — 2800 m3 — ul. Ogrodowa 59-a — w ł.: 
B. Krogulski — pr. i k .: bud. M. Wiliński, W-wa, Szczyg
la 11, tel. 2.02-97 — wyk.: vacat.

297. D. m.,2p. — 3000 n f  —- ul. St. Augusta 28 — wl.: 
H uta „Ożarów", K. Kamiński — pr. i k.: inż.-arch. H. Ba
ruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: vacat.

298. D. ni., part. — ul. Grzybowska 169 — w ł.: małż. 
Rajczak — p r .: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska
17.

299. D. m., 2p. —> 780 n f  —ul. Śmiała 35 — wł.: małż. 
Kochowscy — pr. i k . : inż.-arch. A. Buraczewski, W-wa, 
Brzozowa 35, tel. 11.50-30 — wyk.: vacat.

300. D. m., 2p. — ul. St. A ugusta 10 — wł.: K. Dą
browski -— pr.: inż.-arch. B. Żurkowski, W-wa, Hoża 39, 
tel. 9.47-20,

301. D. m., lp . — ul. Perkuna dz. 94 — wł.: T. Fe- 
lisiak — pr.: inż.-techn. A Obidziński, W-wa, Bracka 16.

302. D. m., lp . — ul. Stępińska 43 — wl.: małż. Ko
walscy — p r .: bud. J. Świech, Józefów kolo Otwocka.

303 D. m., lp . — 1150 n f  — ul. Stachowska dz. 13 — 
wl.: J. Zbrowski i K. Nowicki — pr. i k .: bud. E. Sztykiel, 
W-wa, Kazimierzowska 55, tel. 9.21-47 — wyk.: vacat.

304. D. m., 2p. — 2000 n f  ul. Francuska r. Walecz
nych — w l.: St. Makowski — p r .: bud. E. Relic, W-wa, ul. 
Styki 27, tel. 10.11-99.

305. D. m., lp . — ul. Dąbrówki dz. 17 d — wł.: J. Mał
kowska — p r .: inż.-arch. Z. Olszakowski, W-wa, Berezyń- 
ska 27.

306. D. m., lp . — 1500 n f  — ul. Załęże r. Jubilerskiej
— wł.: L, Masiak — pr. i k.:' bud. K. Lamparski, W-wa, Se
natorska 19, tel. 2.21-46 — wyk.: sp. półg. (m. mur Kemp
ka).



307. D. m., lp . — ul. Malczewskiego dz. 28 — wł.:
B. Fulde — pr.: arch. B. Zinserling, W-wa, Hoża 66, m.
9, tel. 8.35-99.

308. D. m., lp . — 1500 m3 — ul. Igańska r. Krypskiej 
w ł.: J. Szmidt — <pr. i k .: bud. K. Lamparski, W-wa, Se
natorska 19, tel. 2.21-46 — iwyk.: sp. gosp. (m. m ur J. 
F rydrysiak W-wa, Komorska 14).

309.' D. m., 2p. — 2753 m" — ul. W aszyngtona dz. 4 — 
w ł.: małż. Bochenkowie — pr. i k .: bud. J. Juszczyk, W-wa, 
Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk.: sp. gosp.

310. D. m., lp . — ul. H ajoty dz. 44 — wł.: Krawczyń
ska — p r . : arch. Krawczyński.

311. D. m., part. ul. Mścislawska r. Bytomskiej — 
wł.: A, Pawluć — p r .: inż. A. Chodakowski, W-wa, Pic- 
rackiego 17.

312. Nad. 3p. - a — 450 m“ — ul. Siennicka dz. 12 — - 
wł.: :'małż. Skrzypek — pr. i k.: bud. J. Juszczyk, W-wa, 
Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk,: vacat.

313. Nad. 500 m3 — ul. Lutniowa 18 —t wi.: W:etaszko 
i Pęsik p r . : inż. Cz. Kłoś, Wiochy, Inżynierska 12, tel. 
5.12-44.

314. D. m., 3p. — ul. Sapierzyńska 9 — w ł.: Rosen
baum i Frydm an — pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, N o
wy Świat 41, tel. 6.55-67.

315. D. m., lp . — ul. Nieklańska 27 — w ł.: Niewiarow
ski — pr.: inż. Niewiarowski.

316. D. m., lp . — ul. Swarzewska dz. 91 — w ł.: Z. 
Bogdańska — pr.: bud. J. Wolski.

317. D. m., lp . — ul. Lignicka r. Pieńk. — wł.: małż. 
Rzezniccy — pr.: inż.-bud. K. Bagieński. W-wa, N. Świat
41, teł 6.55-67.

318. D. m., 3p. — ul. Odyńca dz. 3 —wł.: Z. W asilew
ski — pr.: inż.-arch. A. Gravier, W-wa, Profesorska 3. tel. 
9.06-07. . / ,

319. D. m., 3p. — 4000 m3 — ul. Sękocińska 5. 
wł.: F. Raczyńska —; pr. i ik.: inż.-arch. W. Raczyński, 
\V-wa Słupecka 7, tel. 7.01-37 — wyk.: sp. półg. (m. mur. 
J. Pado).

320. Bud. fabr. — 5000 rrr — ul. Kolejowa 65 — wł.: 
F-m a Biuro Sprzed. Górnośl. Wyrób. Hutn. Kat. Sp. Akc.
i H uty Król. •— pr. i (k.: inż.-bud. S. Hempel, W-wa, Bel- 
wederska 48, tel. 8.84-29 ,— wyk.: sp. półg.: (konstr. s ta 
lowa wyk. przez Hutę Król. — rob. mur. J. Jasiński).

ŁÓDŹ.

(Dane za czas 1/IV  do 16 -— 1936 r.).

214. D. m., part. — 600 m3, ul. Gnieźnieńska 17 w ł.:
F. Knapkiewicz — p r.: i k : bud. Z. Rydzewski, Łódź, 
Gdańska 106, tel. 200-59, wyk.: vacat.

215. Przeb. — 3000 m3, ul. Poprzeczna 11, w ł.: małż. 
Kołodziej pr. i k : bud. Z. Rydzewski, Łódź, Gdańska 106, 
tel. 200-59 — wyk.: Przeds. bud. M. Antecki, Łódź, Żeleń
skiego 16, tel. 2.26-59.

216. D. m. 1 p. —' 780 n f , ul. Olszowa 6 — w ł.: M. 
Kwiatowa — p r .: i k.: inż. arch. A. Goldberg, Łódź, ul. 
A ndrzeja 11, tel. 1.15-98 — wyk.: vacat.

217. D. m., part. — 500 m8, ul. Antoniewska 3 w ł.:
I. Rokuszewski — p r . : i k . : bud. Z. Rydzewski, Łódź, 
Gdańska 106, tel. 200-59, wyk.: sp. gosp.

218. D, m part. — 140 m3, ul. Orzechowska 5, w ł.: 
małż. Szmidt — pr. i k . : inż. arch. R. Hans, Łódź, K iliń
skiego 96, tel. 1.92-62 — wyk.: sp, gosp.

219. D. m. — 4 p. 8500 nf, Al. Kościuszki 46 — w ł.: 
J. Librach i S. Wojdysławski — p r : i k .: inż.-arch. I. 
Gutm an i inż. arch, L. Oli, Łódź, Gdańska 98, tel. 1.30-20
— wyk.: Przeds. bud. Sz. Sztajnsznajder, Piotrowska 10, 
tel. 2,29-99.

,220. Nad., 1 p. —< 300 nf, ul. Kądna 20/22 — w ł.: 
F-ma Klingę i Szultz — pr. i k . : bud. Ż. Rydzewski, Łódź, 
Gdańska 106, tel. 2.00-59 — w yk.: Przeds budowl, Brauti- 
gam i Matejko, Łódź, ul. Piaskowa 11, tel. 2.34-87.

221. I). m., 4 p. — 12000 m3 — ul. Sienkiewicza 42, — 
wł : H, Richter — pr. i k . : inż.-arch. R. Hans, Łódź, Ki
lińskiego 96, tel. 1.92-62 — wyk.: Przeds. Budowl. Weber, 
Łódź, Żeromskiego 46, tel. 1.54-77.

222. D, m,, 4 p — 7800 n f  — ul. Narutowicza 51, — 
wł.: L. Gutgold — pr. i k.: inż.-arch. R. Hans, Łódź, Ki

lińskiego 96, tel. 1 92-62 —< wyk.: Sp. półg. (m. mur. J. 
Goetz).

223. D. m., 1 p. — 1000 m3, ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowsk. — w ł.: R. Biederman — pr. i k : inż.-arch. 
R. Hans, Łódź, Kilińskiego 96, tel. 1.92-62 — w yk.: Przeds. 
Budowl. E. Rathe, Łódź, Łąkowa 10, tel 143-64.

224. D. M., 1 p. — 510 n f  — ul. Żytnia 14 — w ł.: 
A. Drewnowicz — pr. i k.: inż -arch, W. Lisowski, Łódź, 
ul. Wierzbowa 28, tel. 2.09-46 — wyk.: vacat.

225. Nad., 1 p.-a — 1000 ma — ul. Kilińskiego 94 — 
wł.: R. Hoffman — pr. i k .: inż.-arch. A. Goldberg, Łódź, 
ul. A ndrzeja 11, tsl. 1.15-98 — wyk.: vacat.

226. Przeb. — 4000 n f  — ul. Piotrowska 104 — wł.: 
R. i H. Ktihn — pr. i k.: F. Haessner, Łódź, Piotrkow
ska 186, tel. 1.08 27 —- wyk.: sp. półg.

227. D. m., i b. gosp., part. — 320 nr' — ul. Bydgo
ska 30 —■ w ł.: A. Fejdysz — pr. i k : inż.-arch. W. Li
sowski, Łódź, Wierzbowa 28, tel. 1.08-29 — wyk.: sp. gosp.

228. D. m., 2 p. — 1800 n f  — ul. Pomorska 45/47 — 
w i.: J. Ruszczak — pr. i k . : inż.-arch. W. Kowalski, Łódź, 
11-go Listopada 5, tel. 1 15-80 — wyk.: vacat.

229. D. m., part. — ul. Łąkowa — wł.: małż. Dymmek
— p r . : bud. A. K rauss, Łódź, ul N aw rot 8, tel. 2.59-39.

230. Bud. gosp. — 280 m3 — ul. Legjonów 26 — wł.: 
małż. Lewi —- pr. i k.: in ż -arch. P. Sperr, Łódź, Zawadz
ka 22, tel. 1.36-58 — wyk.: vacat.

231. D. m., part. — ul. Łąkowa — wł.: F. Kacperski
— pr. i k.: bud. A. K rauss, Łódź, ul. Naw rot 8, tel. 2.59-39.

232. D. m., 2 p. — ul Długosza 15 — w ł.: M. Wy- 
smyk — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, ul. Nawrot, tel.
2.59-39,

233. I), m., p a rt. — ul. Hipoteczna dz. 2 —• wł.: J. 
Bem — pr. i k . : bud A. K rauss, Łódź, N aw rot 8, tel.
2.59-39.

234. D. m., part. — 400 m3 — ul. Napiórkowskiego 
80 — w ł.: A. Owczarz — p r : i k.: inż.-arch. W. Kowa
lewski, Łódź, 11-go Listopada 5, tel. 1.15-80 — wyk.: vacat.

235. Nad. — ul. Krańcowa 73 — w ł.: E. Chudala — 
pr. i k . : bud, A. K rauss, Łódź, N aw rot 8, tel. 2.59-39.

236. Pawil. na Targach, part. — P ark  Staszica —. wł.:
A. Kimpfel pr. i k . : inż.-arch. F. Haessner, Łódź, Piotr
kowska 186, tel. 1.08-29 — wyk.: sp. gosp.

237. D. m., 1 p. — ul. Dygasińskiego 81 — w ł.: małż. 
Cyngiel — pr. i k . : bud. A. K rauss, Łódź, Nawrot 8, tel.
2.59-39.

238. D. m. i b. gosp., 3 p. — 16248 m3 — ul. Al, 1-go 
M aja 28 — w ł.: P. Herszkowicz — pr. i k.: in ż -arch. P. 
Spe>rr, Łódź, Zawadzka 22, tel. 136-58 — wyk.: Przedsięb. 
bud. A. Sztajnsznajder, Łódź, Piotrkowska 10, tel. 2.29-99.

239. D. m., 1 p. — ul. Północna 40 —  wł.: Ew. Dom. 
Sierot — pr. i k . : bud. A. K rauss, Łódź, N aw rot 8, tel.
2.59-39.

240. Dob., part. — ul. Niemojewskiego 31 — wł.: J. 
Ludwiczak — pr. i k.: A. K rauss, Łódź, Nawrot. 8. tel.
2 59-39.

241. D. m., part. — ul. Mianowskiego 2 — wł.: małż. 
Kamionko — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, Nawrot 8, 
tel, 2.59-39.

242. D. m., 2 p. — 4000 m8 — ul. Gdańska 72 — 
wł.: M. Suligowski —• pr. i k . : inż.-arch. L, Lubatynowicz, 
Łódź, Piotrkowska, 175, tel. 1.27-74 — wyk.: sp. półg.

243. — D. m. i bud. fabr.. 4 p. — 9000 n f  — Al. Ko
ściuszki 56 — wł.: L. K lajnm an — pr. i k.: inż.-arch. W. 
Szereszewski, Łódź, Przejazd 30, tel. 2.05-95 — wyk.: 
vacat.

244. D. m., part. — 400 n f  — ul. M aurera dz. 43 — 
w ł.: M. Wieczorkiewicz — pr. i k.: inż.-arch. W. Kowa
lewski, Łódź, 1-go Listopada 5, tel. 1.15-80. — wyk : sp. 
gosp.

245. Dob., —  ul. Ks. Brzózki 24 — w ł.: St. Śmianow- „ 
ski — pr. i k .: bud. A, K rauss, Łódź, ul. N aw rot 8, tel.
2.59-39.

246. Przeb. — ul. 6-go Sierpnia 39 — w ł.: H. Mar
tin  — pr. i k : bud. A. K rauss, Łódź, N aw rot 8, tel. 2.59-39.

247. D. m., 4 p. —  6000 n f  — ul. Narutowicza r. Za- 
gajnikowei — wł.: L. Tempelhof — pr. i k.: in ż -arch. P. 
Lewy, Łódź, Przejazd 4, tel. 210-45 — w yk.: vacat.
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INŻ. A. DZIEDZIUL.

USTNIKI W YLOTOW E (M U N D SZTU K I)

Obserwujemy często w praktyce, że 2 jednakowe p ra 
sy ccglarskie tej samej firm y m ają różne wydajności: 
jedna daje 3 000 cegieł na godzinę, druga — tylko 2.000 
lub jeszcze mniej, choć przepisowo dawać powinna rów
nież 3.000 sztuk.

Nad tą  nienorm alną spraw ą ceglarze przeważnie 
przechodzą do porządku dziennego i p rasu ją  dalej, i w ten 
sposób zmniejszają ogólną zdolność produkcyjną swej ce
gielni o 1/3. Na swoje usprawiedliwienie twierdzą oni, że 
ponieważ w akordzie płaci się za każde 1000 sztuk, więc 
na tem nic się nie traci. Jest to z g run tu  błędne, bo czy 
prasa wydaje dziennie 24.000 surówki, czy tylko 16.000
— to ogromna różnica, gdyż maszyny i silnik nadarem 
nie (w drugim wypadku) pracuje około 33% w porówna
niu z pierwszym, za połowę zaś załogi, k tó ra  nie jest na 
akordzie, cegielnia faktycznie płaci 33% więcej. Jest to 
prosta kalkulacja, k tóra jednak dla wielu dotąd wydaje 
się nie być jasną.

Bezwarunkowo należy w wypadkach stałej zmniej
szonej wydajności prasy  w porównaniu z przepisową wy
dajnością (patrz Tabelę sprawności różnych p ras —• Prof. 
J. Galer „Nowoczesne cegielnictwo“ str. 174), określoną 
dla każdej prasy przez firm ę, która dostarczyła prasę, — 
starannie zbadać, dlaczego prana nie pracuje sprawnie 
i produkuje tak mało?

Przedewszystkiem należy stwierdzić:
1) czy maszyny przeróbcze są w porządku i czy po

szczególne części maszyn nie są zanadto zniszczo
ne? Zauważone braki należy naturaln ie  natych
miast usunąć, a zużyte części zamienić nowemi. 
Sprawie tej poświęcimy osobną rozprawę.

2) Czy istniejące przeróbcze maszyny są dostatecz
ne i czy nie zachodzi potrzeba zainstalować jesz
cze jakąś maszynę? Rozchodzi się tu  specjalnie
0 gniotownik-kołotok, bez którego dostateczny prze
rób glin, zanieczyszczonych kamykami, grudkami
1 korzeniami, nie jest możliwy, a której to maszy
ny w wielu naszych cegielniach brak i co jest 
przeważnie przyczyną małej wydajności prasy 
wskutek częstszego zanieczyszczania walców i cy
lindra kam ieniami i grudkam i gliny.

3) W jakim  stanie są ustniki — mundsztuki (lub jak  
je nazywa prof. Galer — wyloty), form ujące wy

chodzące pasmo gliny, — czy s/tan ustników jest 
zadawalniający i .^zy są one należycie skonstru
owane dla danego surowca?

Ustnikom (wy’otom) poświęcam dzisiejszą rozprawę, 
dzieląc się osobistemi doświadczeniami.

Jeżeli maszyny przeróbcze są w porządku i w dosta
tecznej ilości, p rasa jednak ma za małą wydajność, lub 
też pasmo gliny często rwie się i zazębia, albo też surów
ka podczas wysychania zawsze wT tych samych miejscach 
pęka lub nierównomiernie kurczy i wykrzywia się wada 
niewątpliwie leży w ustniku.

Zadaniem ustnika jest równomierne wypychanie 
z prasy pasma gliny o określonym profilu. By to osiąg
nąć, nacisk wypychanej gliny przez ślimak z cylindra p ra 
sy powinien być zupełnie gładki i równomierny na całym 
przekroju ustnika.

Ustniki dla cegły pełnej  są konstrukcji najprostszej 
i wykonywane są zwykle z drzewa sosnowego, najmniej 
deformującego się pod wpływem wilgoci, i obfite są wew
nątrz ocynkowaną blachą w postaci łuskowej. Ustniki te 
p racu ją zawsze z wewnętrznem nawodnieniem celem 
zmniejszenia ta rc ia  pasma gliny o ścianki ustnika. Rogi

i .

Rys. 1. Normalny drewniany u sinik dla cegły pełnej z gór- 
nem nawodnieniem, obity wewnątrz blachą, cynkowaną lus- 

kowaną.



łusek wygładzone są cyną, by pasmo nie rwało się (rys. 1). 
Takie ustniki z łatwością wyrabia się w podręcznych w ar
sztatach cegielni.

Obecnie często używane są żelazne ustniki lane. Po
dajemy ustnik Gada. Z rysunku 2 jasno widać jego kon
strukcję.

<lPctmuiikiłuvg
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Rys. 2. Żelazny ustnik Gada z górnem nawodnieniem i dol- 
nem spustem szlaku.

U stniki dla wyrobów cienkościennych i pustaków  są 
bardziej skomplikowane. Cienkościenne wyroby otrzymuje 
się w ten sposób, że w otwór ustnika wstawTia się rdze
nie odpowiednich kształtów, przytrzym ywane z wewnętrz
nej strony ustnika (od strony cylindra) kabłąkarni. Otóż 
od należytych wymiarów rdzeni i sposobu rozmieszczenia 
kabłąków i ich kształtów uzależniona jest przydatność ust- 
ników do pracy.

Jakichś stałych norm tu  niema, bowiem każdy gatu 
nek gliny, a nawet różne mieszanki glin w jednej te j sa
mej cegielni w ym agają często odmiennych co do konstruk
cji ustników. Każdy ustn ik winien być indywidualnie do
stosowany do lokalnych warunków  i dlatego nie jest wska- 
zanem sprowadzać gotowe ustniki z fabryk, lecz możliwie 
wyrabiać je  na miejscu w /g  wzorów już wypróbowanych. 
Można zgóry przepowiedzieć, że żaden ustnik odrazu nie 
uda się i nie będzie pracować zupełnie zadawalniająco. 
Nie należy tem się zrażać, lecz s ta ra jąc  się ustalić braki
— usuwać takowe przy przerabianiu ustnika.

W ten sposób również i ja  gruntownie przerabiałem  
swój ustnik dla dziurawek podłużnych aż 7 razy, zanim 
osiągnąłem rezu ltat więcej niż zadawalniający. Była to 
robota nieco męcząca, lecz konieczna. To samo miało m iej
sce i z innymi ustnikami, które zresztą i dotąd wciąż prze
rabiam, osiągając coraz to lepsze rezultaty. Ciekawe są 
następujące cyfry: pierwotnie ustnik dla dziurawek da
wał średnio 1.600 szt./godz., potem — po 3 krotnej prze
róbce otrzymywać zaczęliśmy już 2.000 — 21400 sztuk, 
a obecnie — po 7 krotnej przeróbce — otrzym ujemy do 
3.300 szt./godz. aczkolwiek p rasa obliczona jest na max.
3.000 cegły pelnej/godz. Podnieśliśmy stopniowo wydaj
ność prasy o 100%, praca więc opłaciła się. Niewątpliwie, 
że i ogólny dobry stan wszelkich maszyn przeróbczych jest 
tego przyczyną, jednak wymienione skoki cyfrowe były 
wybitnie spowodowane dalszemi ulepszeniami ustnika.

Przy konstrukcji ustnika należy zapam iętać sobie n a 
stępujące praw idła:

1) Skrzynka, ustnika, o ile je s t z drzewa, nie powinna 
nigdy być za długą, raczej krótszą, długa bowiem 
skrzynka niepomiernie zwiększa tarcie wychodzą
cego pasma gliny o ścianki.

2) U stniki dla pustaków, o ile pracu ją bez nawad
niania, zaleca się wykonywać całe żelazne bez 
skrzynki (drewnianej lub żelaznej), jaką widzimy 
przy ustnikach dla zwykłej cegły. Otwór wyloto
wy winien być zrobiony w masywnej płycie z la
nego żelaza grub. 35-40 m /m , którą przymocowu
je się śrubami do cylindra prasy i która może być 
bez trudu  zdejmowana dla oczyszczenia ustnika!

3) Zazwyczaj nawadnia się tylko ustniki dla zwykłe1,! 
cegły, dla pustaków nawodnienie (albo oliwienie — 
jak  w Ameryce) stosuje się bardzo rzadko.

4) Rdzeniu należy stosować nie grubsze od 25—3'l 
m /m  i tylko nieco koniczne — ze zwykłego żel/r 
za, szlachetniejsze bowiem metale są za miękkie 
i szybko się zużywają.

5) Kabląki należy umieszczać możliwie jaknajdalsj 
od samego wylotu, t. j. na tyle, na ile zezwala na 
to oś ślimakowa w cylindrze. Pozatem kabłąki win
ny być tak rozmieszczone, by nie tworzyły więk
szych przeszkód na drodze posuwającego się p ai i - 
ma gliny. Jednocześnie wewnętrzny grzbiet kabin
ka winien być silnie zaostrzony dla łatwego puzu- 
cinania pasma gliny. Wszelkie śruby muszą lijć 
male i wygładzone. Wszystko z żelaza, za wy n i
kiem obicia samego wylotu blachą cynkową.

Rys. J. Źle. Kaiilnk znajduje sic za blisko —  w sarnim 
ustniku. Przeszkadza to łagodnemu i nieskrępowane Im 
wpychaniu gliny w ustnik i powoduje kłębienie się gt\ny 

naokoło kabląka i tarcic.

Rys. Żle. Rdzeń jest za długi. Powoduje to coraz więk
sze ściskanie pasma gliny w ustniku i powiększa poważnie 
tarcie o ścianki ustnika i  rdzenia. W  rezultacie glina ruii 

się i zazębia.



Ryś. 5. Dobrze. Kabląk jest w ysunięty z ustnika i glina  
wpycha się do ustnika równomiernie i bez przeszkody. 
Plaski rdzeń natomiast, tworząc potrzebny otwór, ivywo- 

łuje nieznaczne tylko tarcie.

0) Rogi wewnętrznej strony otworu wylotowego 
winny być eliptycznie zaokrąglone,, co ułatw ia 
wpychanie się gliny do otworu.

Dla zilustrow ania powyższych zaleceń podajemy kilka 
szematycznych rysunków.

Do tych rezultatów, jak  już zaznaczyłem, doszliśmy 
po 7 krotnem przerabianiu ustnika.

Stan ustników podczas pracy należy stale kontrolo
wać, bo przesuwania się rdzeni są dosyć częste. O ileby 
się okazało, że cala konstrukcja rdzeni i kabłąków jest za 
słabą (dotyczy to n. p. okrągłych prętów, łączących rdze
nie z kabłąkami) i surowiec stale narusza prawidłowo 
ustawione rdzenie, należy odpowiednie miejsca wrzmocnić. •

Na końcu podkreś'am  jeszcze raz, że jednolitych p ra 
wideł w budowie ustników niema i należy je indywidual
nie dostosować w każdej cegielni. Mam jednak wrażenie, 
że wypowiedziane tu  osobiste praktyczne obserwacje przy
dać się mogą naszym kolegom.

Rys. (i. Szkicowy rysunek żelaznego ustnika dla prasowa
nia jednocześnie 3 dziurawek podłużnych. Konstrukcja  u- 
stnika i w ym iary odpowiadają ustnikowi cegielni Sa
turn w Chełmnie. U stnik pracuje bez zarzutu przy glinie
— iłach wstęgowych-warwowycli. W ydajność średnia 3300 

na godz.

JULJAN RAKOWSKI <-

SUSZARNIE K O M O R O W E  SZTUCZNE
(Dokończenie z zeszytu 1/1936).

Zależność czasu suszenia surówki od plastyczności gliny.

Gliny plastyczne, zwane też tłustem i, przyjm ują mniej 
wody od glin suchych, gatunkowo lżejszych, mniej spoi
stych, bardziej porowatych, gąbczastych; gliny plastycz
ne znacznie trudniej oddają przy suszeniu swe wodę od 
glin chudych. Podczas gdy gliny chude są mało wrażliwe 
na energiczne podgrzewanie i nie tak łatwo pękają od 
przewietrzania komór z oparów surówki, gliny plastycz
ne są skłonne ido pęknięć i wichrzeń. Te właściwości glin 
plastycznych zniewalają do obchodzenia się z niemi bar
dzo ostrożnie przy suszeniu, co przedłuża okres ich su
szenia w porównaniu z okresem suszenia glin chudych.

Zależność czasu suszenia od jednolitości surowca.

Pod słowem „jednolitość** rozumie się równomierność 
rozdrobnienia, zmniejszania i zwilżenia surowca na wy

rób surówki glinianej; odłam surowca jednolitego przed
staw ia w’ każdej grudce jednakową strukturę, barwę, cię
żar gatunkowy, twardość i wilgotność, a zarazem wszędzie 
jednakową porowatość.

Niejednolitą w swej masie jest surówka, zawierająca 
kamyki różnej wielkości, grudki gliny różnej wielkości 
i różnej twardości, domieszki obce widoczne. Taka roz
maitość składników surowca utrudnia lub uniemożliwia po
prostu równomierne nawilżenie surowca w całej masie 
i równomierne oddawanie wody ze surówki podgrzewanej 
i suszonej; ta  nierównomierność bywa tak znaczna, że su
rówka paruje gwałtownie w jednym miejscu swej masy, 
a  w drugim obocznym zaledwie powstają opary słabe; 
stąd wynika rozrywanie się masy glinianej od domieszek 
twardych i dużych albo tylko jej pękanie naskutek drob
nych zanieczyszczeń lub nierówności pomienionych. Tyl
ko powolne podgrzewanie takiej surówki wywołuje odpa



rowywanie jej wilgoci i przeto bezsilne natężenia we
wnętrzne, nie naruszając spoistości masy. Stąd wniosek, 
że surówka z masy glinianej jednolitej daje się suszyć 
znacznie prędzej od niejednolitej, że zatem bardziej opła
ca się suszyć sztucznie surówkę z dobrze przerobionej pod 
każdym względem masy surowcowej.

Zależność czasu suszenia od konstrukcji i urządzenia 
suszarni.

Łatwo zrozumiałą jest rzeczą, że jedna i ta  sama su
rówka daje się suszyć łatwiej i krócej w sztucznej suszar
ni, zbudowanej przez fachowca, niż w zbudowanej przez do
morosłego konstruktora doraźnego. Najlepszej konstrukcji 
i dobrze wykonana suszarnia sztuczna źle będzie funkcjo
nować przy braku odpowiedniej instalacji ogrzewania i 
przewietrzania, jak  nie mniej aparatów , kontrolujących 
przebieg suszenia. Zdawałoby się, że powinno się nie tylko 
troszczyć o stronę budowlaną suszarni sztucznej ale i o in
stalacyjną, o dwie przecież różne rzeczy, jakkolwiek w pa
rze idące. Bywa jednak w życiu fabrycznym różnie pod te- 
mi względami. Zasadniczo jednak chodzi tu  o wszechstron
ne zastosowanie wiedzy i doświadczenia poprzednich kon
struktorów, teoretyków i praktyków, przy staw ianiu nowej 
suszarni sztucznej, jak  w tym  omawianym razie, komo- 
rowej. Zagranicą i nawet u nas istn ieją sztuczne suszar
nie komorowo rozmaitej konstrukcji i z rozmaitemi insta
lacjami mechanicznemi, ogrzewniczemi i wentylacyjnemi. 
Ta rozmaitość świadczy, że różne są poglądy konstukto- 
rów i fabrykantów  na pomienione w arunki suszenia tak 
lokalne, jak  i ogólne zasadnicze.

Dotąd n ikt nie wierzy w możliwość powstania sztucz
nej suszarni uniwersalnej, nadającej się zatem do susze
nia wszelkiego rodzaju, formy i form atu surówki z różne
go surowca. Każda firm a, budująca i urządzająca suszar

nie sztuczne, uważa swój system za najlepszy, a p rzynaj
mniej tak  głosi na swoją korzyść. Jednak potrzeba poka
zać chociaż jeden typowy przykład poglądowo na rysunku 
szkicowym.

Fig. 5 przedstawia widok z boku budynku piecowo- 
suszarnianego i maszynowego z wysokim kominem pieco
wym i niższym kotłowym; nad dachem budynku piecowo- 
suszarnianego widać kilkanaście wyciągów suszarnianych 
(kominków).

Fig. G przedstawia pionowy przekrój podłużny tych 
budynków i nadpiecową suszarnię komorową w przekro
ju  poprzecznym; widać 32 komór i 8 kominków, a poni
żej piec okrężny. Równomierniej i pewniej można popro
wadzić przewietrzanie komory, kiedy każda z nich ma swój 
kominek, a przynajm niej jeden kominek obsługujący tylko 
dwie komory; ze względów oszczędnościowych łączy się kil
ku komór z jednym kominkiem.

Fig. 7 przedstawia pionowy przekrój poprzeczny pieca 
i podłużny suszarni komorowej. Długość komory określa się 
przez szerokość pieca. Nad dachem widać jeden z kilkuna
stu  kominków suszarnianych, stojących w jednym rzędzie 
jeden za drugim.

Fig. 8 przedstaw ia plan suszarni i rozplanowanie ma
szyn.

Fig. 9 przedstawia korytarz suszarni, parę otwartych 
komór, kilka zamkniętych i dwa wózki automatyczne sy
stemu Keller‘a. Fig. 10 przedstawia widok z frontu  otw ar
te j komory, naładowanej surówką dachówkową; na 16 ram 
kach spoczywa 80 sztuk dachówek; jest to ładunek jednego 
wózka; jedna komora może mieć długości mniej więcej 20 
m  i pomieścić 50 do 60 takich ładunków, czyli razem oko
ło 4 do 4.800 sztuk dachówek. Pod posadzką widać po obu 
bokach ru ry  żebrowe, pośrodku to r kolejowy i chodnik.

Fig. 5 — 8.



Fig. 0. Fig. 10.

Wysokość komory sięga przeszło 3 m. szerokość wynosi 
mniej więcej 1,5 do 1,8 m. Na jednej ramce mieści się 
najczęściej 14 do 10 sztuk surówki ceglanej form atu nor
malnego. Wózek jest najczęściej 8-mio i 10-cio piętrowy 
zo 140 do 160 surówkami. Takich wózków wchodzi do su
szarni trzy na jeden m etr bieżący, co daje pojemność jed
nej 20-to metrowej komory sztuk 8.400 do 9.600. Korzy
stniej jest pomieszczać na ramce mniej surówek i pojedyn
czo, ponieważ wtedy prędzej się suszą.

Nowoczesne środki przewozowe surówTki od form iarek 
do suszarni i ze suszarń komorowych do pieca i na skład 
są bardzo pomysłowe i interesujące, lecz ich opis i ilu s tra 
cja wymagają oddzielnego artykułu.

Całe powyżej wyłożone zobrazowanie i opisanie sztucz
nych suszarń komorowych da się streścić, jak  następuje.

Zalety sztucznych suszarń komorowych nadpieeowych.

1) Niezależność od stanu pogody i od pór roku.
2) Niezajmowanie żadnego terenu fabrycznego.
3) Ogniotrwałość.
4) Zużytkowanie nieomal doszczętne wszystkich źró

deł rozporządzalnych ciepła.
5) Ułatwienie wytacznikom towaru wypalonego pracy 

w komorach stygnących.

6) Samodzielność każdej komory, umożliwiająca su
szenie w' każdej oddzielnej komorze innego rodza
ju  surówki i stosowanie przytem innego tempa su
szenia.

7) Zdolność równomiernego suszenia surówki w całej 
komorze.

8) Zdolność suszenia surówki w najkrótszym czasie 
dopuszczalnym.

9) Łatw a i tan ia  zataczka i wytaczka dzięki możno
ści zastosowania automatycznych wózków systemu 
Kellera.

10) Łatw a i pewna kontrola zataczanego i wytacza
nego towaru.

Wady sztucznych suszarń komorowych nadpieeowych.

1) Kosztowna budowa i instalacja mechaniczna.
2) Opłacalność tylko, gdy są czynne cały rok bez 

przerw  lub z małemi przerwami.
3) Opłacalność również tylko tam, gdzie są do rozpo

rządzenia wszystkie źródła ciepła odlotowego, mia
nowicie ciepła promienistego z nad pieca, ciepła od
lotowego z komór stygnących pieca, pary  odloto
we, w razach wyjątkowych pary wprost z kotła.

Ceramicy
na wymianie doświadczeń

sami najwięcej zyskujemy



REGULAMIN PRAKTYK W AKACYJNYCH DLA U C Z N IÓ W  
W YD ZIA ŁU  C E R A M IC ZN EG O

Podajemy nadesłany nam przez Państwową 
Szkolę Chemiczno - Przemysłową w Warszawie re
gulamin praktyk łetnich dla uczniów Szkoły (patrz 
P. Cer. Nr. U/S(i). Red.

Ze względu na różnorodność przemysiów ceramicznych 
i odmienność czynności, jakich wymaga każda gałąź fab ry 
kacji nie jest możliwe ujęcie kilkutygodniowych praktyk 
uczniów w ścisły regulamin, gdyż prace 1ak się różnią 
przy poszczególnych wyrobach, że można je ująć tylko o- 
gólnikowo. Kierownictwa zakładów ceramicznych są pro
szone o uwzględnienie następujących postu’atow przy od
bywaniu praktyk wakacyjnych przez uczniów Państwowej 
Szkoły Chemiczno - Przemysłowej w W arszawie:

A) P rak tykant powinien przejść w czasie praktyki 
wszystkie działy fabrykacji w danym zakładzie przemysło
wym.

B) W pierwszych 2 — 3 dniach p rak tykant powinien 
zapoznać się powierzchownie z wszystkiemi działami, aby 
zrozumiał celowość następujących po sobie czynności. Dal
sze etapy pracy prak tykanta powinny być zależne od ro
dzaju fabryki. Powinien on przejść, o ile możności syste
matycznie wszystkie działy fabrykacji, a więe;

1) kopalnię lub składy surowców,
2) przygotowanie surowców',
3) przygotowanie mas lub prace w dołowni,
4) wszystkie sposoby fabrykacji,
fi) suszenie,

6) szkliwienie wyrobów,
7) ładowanie pieca i czynności z tem związane (wy

rób kapsli),
8) wypalanie,
9) wyładowranie pieca,

10) sortowanie towaru,
11) malowanie i wypalanie barw.

C) Kierownictwo szkoły pragnęłoby, aby każdy p ra
ktykant przeszedł po kolei wszystkie działy fabrykacji, 
pracując fizycznie równorzędnie z robotnikami (wyjątek 
mogą stanowić jedynie ciężkie prace, wymagające dużego 
wysiłku fizycznego, przy których zdrowie ucznia mogłoby 
być narażone na szwank).

D) Jest pożądane, aby prak tykant otrzymywał dyspo
zycje i był kontrolowany, ewentualnie zdawał sprawozda
nie z poszczególnych zajęć kierownika przedsiębiorstwa, 
jego zastępcy lub wyznaczonej przez kierownika osobie z 
personelu technicznego

E) Je st konieczne, żeby p rak tykant przy przechodze
niu poszczególnych działów fabrykacji był powierzony o- 
piece poszczególnych techników lub m ajstrów, a w razie 
ich braku, starszym  robotnikom, którzyby mogli udzie’ić 
wskazówek praktycznych, dotyczących danego działu. Pod
czas odbywania praktyki w danym dziale, prak tykant o- 
bowiązany jest spełniać wszelkie prace i rozporządzenia, 
dane mu przez bezpośredniego zwierzchnika.

F) Jest pożądane aby prak tykant otrzymał podczas 
praktyki takie wynagrodzenie, które pozwoliłoby mu na u- 
trzym anie i. zwrot kosztów przejazdu.

OTW ARCIE DZIAŁU C ER A M IC ZN EG O  W M U ZE U M  
PRZEMYSŁU I TECHNIKI

Dnia 24 kwietnia odbyło się otwarcie szeregu nowych 
działów Muzeum Przemysłu i Techniki w W arszawie, w 
tem i grupy ceramicznej. Uroczystość tą  zaszczycił swoją 
obecnością p. p, min. Górecki, jako przedstawiciel Pana 
Prezydenta Mościckiego, który w ostatniej chwili zanie
mógł, Świętosławski i Jaszczołt, pozatem kilku podsekre
tarzy stanu oraz szereg czołowych osobistości naszego ży
cia gospodarczego.

Przebieg uroczystości podała już prasa oraz Polskie 
Radjo. Chcemy się tylko nieco bliżej zatrzymać na naszym 
dziale ceramicznym. Mieści się on w oficynie gmachu na 
Tamce Nr. 1 w sali, w której ulokowały się też grupy ce
mentu i szkła. W naszym dziale wybudowano w n a tu ra l
nej wielkości prymitywny ręczny w arsztat garncarski — 
doskonały w swej całości i żywości.

Dział ceramiki budowlanej przedstawia się narazie 
skromnie: ustawiono prócz znormalizowanych m aterjałów  
szereg wzorów wyrabianych w k ra ju  gatunków ceramiki 
budowlanej, cegły starych formatów oraz wzór nowoczes
nej licówki z U  S. A. Pozatem znajdujem y tam  kilka mo
deli pieców wypałowych oraz model prasy ceglarskiej, o- 
fiarowanej przez f. R. Raupach z Zgorzelic. Jest to niewie
le, lecz obecnie obowiązkiem naszym jest uzupełniać stop
niowo eksponaty przedewszystkiem modelami nowoczes
nych pieców wypałowych i maszyn ceglarskich, Nie w ątpi
my, że za wzorem zagranicy ci koledzy, którzy posiadają 
dobre modele zechcą je deponować (jeżeli nie m ają zamia

ru  je zaofiarować Muzeum) w naszym dziale, a fabryki 
krajowe, wyrabiające maszyny i urządzenia ceglarskie, ze
chcą również zasilić Muzeum modelami maszyn, idąc za 
przykładem f. Raupach.

Tylko dzięki ofiarności naszego i pokrewnych nam prze
mysłów z czasem powstać mogą większe zbiory, które god
nie reprezentować będą nasz przemysł. Jednocześnie po
lecamy Muzeum uwadze naszych ceramików, których obo
wiązkiem jest zapisywrać się w poczet członków wspiera
jących Muzeum, jak  to czynią przedstawiciele innych prze
mysłów. Dotąd zapisały się na członków wspierających 
tylko 2 cegielnie. Bardzo mało!

Niebawem rozpocznie się budowa centralnego gmachu 
Muzeum. Wiemy, że niektóre ośrodki przemysłu ceramicz
nego, jak  G. Śląsk, Łódź oraz Pomorze z Okręgiem Nad- 
noteckim zaofiarowały już około 700 000 sztuk cegły na 
budowę Muzeum. Nie widzimy dotąd udziału b. Kongre
sówki i Wielkopolski w te j ofiarnej akcji, nie wątpimy 
jednak że ceglarze i z tych dzielnic spełnią swój obowią
zek, bo w akcji tej nie powinno zabraknąć żadnej cegiel
ni polskiej. Będzie to naszym wkładem — naszemi cegieł
kami -— do pracy społeczeństwa polskiego nad budową in
stytucji, reprezentującej polską pracę i polski genjusz 
twrórczy. Wzywamy przeto kolegów naszych, którzy dotąd 
nie przystąpili do tej akcji, do rozpoczęcia zbiórki ofiar 
w cegle na cele budowy Muzeum.
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SEKRETARJAT

GODZINY URZĘDOWANIA ZWIĄZKU.

Sekretarjat Związku urzęduje w lokalu Związku, Czac
kiego 1 m. 1 tel. 5-17-85, trzy  razy w tygodniu: w ponie
działki, środy i piątki, w godzinach 18 — 20. Wszystkich 
Kolegów prosimy o komunikowanie się z Sekretarjatem  
wyłącznie w podanych godzinach urzędowania, co ułatwi 
sprawne działanie agend Sekretarjatu .

ZMIANY ADRESÓW I W PŁACANIE SKŁADEK.

Przypom'namy Kolegom o wpłacaniu składek za rok 
1930. Składka ta  wynosi 12.— zł. Można ją  wpłacać tak 
że półrocznie po 6.— zł.

Ponieważ bardzo rozległe prace, jakie obecnie prowa
dzimy (pracuje 14 Kom isyj), w ym agają znacznych fun
duszy, nie wątpimy,, że Koledzy nie będą zwlekać z wy
równaniem zaległej składki i przekażą ją  w najbliższym 
czasie do Zarządu danego Oddziału Związku, kierując się 
wskazówkami, zawartem i w Nr. 1 „Biuletynu", str. 5. Wy
syłka „Biuletynu" napotyka na pewne trudności, gdyż nie 
wszystkie posiadane przez nas adresy członków Związku 
są ścisłe. Prosimy zatem  tych członków Związku, którzy 
nie otrzymują ,,Biuletynów", o podanie zmienionych ad
resów do Sekretarjatu  Związku.

Przy przesyłaniu wszelkich sum pod adresem Związ
ku, jak: składki, należności za druki, odbitki,, Księgę Zjaz
dową, wycieczki i t. d., prosimy zaznaczyć przeznaczenie 
sumy, okres (w wypadku składki), za [który przekazuje 
się wpłatę i inne istotne szczegóły, gdyż ułatw ia to w y
bitnie pracę Sekretarjatowi.

KSIĘGA PAMIĄTKOWA II ZJAZDU INŻYNIERÓW 
BUDOWLANYCH W KATOWICACH.

Księga, Pamiątkowa II Zjazdu Inżynierów Budowla
nych w Katowicach już wyszła całkowicie z druku. Księ
ga, oprócz kompletu referatów  zjazdowych, zawiera opis 
przygotowań organizacyjnych, przebiegu obrad na zebra
niach poszczególnych sekcyj, „resume" francuskie dla czy
telników zagranicznych i spis uczestników Zjazdu.

Uczestnikom Zjazdu rozsyła się już obecnie uzupełnie
nia Księgi, jako dodatek do referatów , wręczonych przed 
rozpoczęciem obrad .Całość Księgi Zjazdowej poleca się po 
skompletowaniu oprawić. Sekretarjat Związku, w celu 
ułatwienia uczestnikom Zjazdu oprawienia Księgi, m a za
miar zamówić większą ilość gotowych ozdobnych okładek 
do Księgi, znormalizowanego form atu. Okładki te, lite 
płócienne, koloru ciemno-zielonego, będą zaopatrzone w na
druk odpowiedniej treści na grzbiecie i na wierzchu. Za
mówienia na okładkę w cenie 2 zł. za sztukę wraz z prze
syłką kierować prosimy pod adresem S ekretarjatu  Związ

ku, najlepiej na blankiecie P. K. O. Nr. 29.787 w terminie 
do 2.VI, r. b. Zamówione oikładki będą rozesłane wraz z uzu
pełnieniami Księgi Zjazdowej.

Członkowie Związku, którzy nie uczestniczyli w Zjeź- 
dzie, nabyć mogą Księgę Zjazdową oprawioną w cenie
10,— zł. (ulgowej) pod warnukiem, że nie zalegają ze 
składkami za I półrocze roku bieżącego, zamówią Księgę 
możliwie wcześnie i wp;acą jednocześnie na konto Związ
ku P. K. O. Nr. 29.787 isumę zł. 10.— Iz wymienieniem ce
lu w płaty na odwrocie blankietu.

Nakład Księgi Zjazdowej jest stosunkowo skromny 
(500 egzem plarzy), a ze względu na je j wielką wartość, 
jako dokumentu naszej wiedzy inżyniersko-jkonstrukcyjnej, 
spodziewać się należy bardzo szybkiego wyczerpania na
kładu,, — uprzedzamy wiec Członków Związku w ich wła
snym interesie, by pośpieszyli się możliwie t. zamówieniem 
Księgi. Pewna, niewielka liczba egzemplarzy Księgi znaj
dzie się w wolnej sprzedaży księgarskiej w cenie 15,— zł. 
za egzemplarz.

KOMISJA ORGANIZACYJNA.

N a zebraniu w dniu 22. IV 193G Komisja ukonsty
tuowała się w składzie następującym :

inż. dr. Bronisław Bukowski, przewodniczący — W ar
szawa, Mochnackiego 4, tel. 8-51-98,

inż. W ojsław Bielicki, sekretarz — Warszawa, Czac
kiego 1 m. 1, tel. 5-17-85,

inż. Tadeusz Adamczyk — W arszawa, Czerniakowska 
202 m. 30,

inż. I. L uft — W arszawa, Odolańska 48, tel. 8 0G-73, 
inż. Jerzy  Nechay — W arszawa, Natolińska 10 m. 3, 

tel. 2.28-12 i 9.78-57.
inż. Henryk Rathe — W arszawa, Polna 70, tel. 8-G5-90.

KOMISJA ZAGRANICZNA.

Uzupełniając skład Komisji podany w Nr. 1 „Biulety
nu Pol. Zw. Inż. Budowl.", donosimy, że do współpracy 
w powyższej Komisji przystąpili Koledzy:

Inż. dr. Bukowski Bronisław, — W arszawa, Mochnac
kiego 4, tel. 851-98.

Inż. Suwalski Ludomir, — W arszawa, Polna 62 m. 59, 
tel. 851-59.

POW STAWANIE ODDZIAŁU ZWIĄZKU W TORUNIU.

Siódmy skolei Oddział Związku, obejmujący teren wo
jewództwa pomorskiego z wyłączeniem Gdyni i wybrzeża 
morskiego, organizuje grono inżynierów budowlanych w 
Toruniu. Wszelkich informacyj udziela w  Toruniu inż. Ot
ton W agner, ul. Mickiewicza 34. Nowopowstającemu Od
działowi Związku życzymy owocnej pracy, pomyślnego roz
woju i ... oczekujemy na inicjatywę utworzenia następne



go, ósmego Oddziału w jednem z naszych m iast wojewódz
kich.

SPROSTOWANIA.

Na str. 3, kol. 2 „Biuletynu Pol. Zw. Inż. Budowl.“ , 
wiersz 12 od góry zam iast inż. Jerzy  I) reck i powinno być 
inż. Zbigniew Drecki.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

Z ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO.

Oddział otworzył ostatnio własne konto czekowe w P. 
K. O. Nr. 412.990.

Wycieczki.

Dnia 10 czerwca b. r. odbędzie się wycieczka do Po
rąbki celcm obejrzenia budowy przegrody doliny na Sole 
w obecnym stadjum.

Po drodze uczestnicy wycieczki będą mieli możność 
obejrzenia również przegrody doliny istniejącej na Wa- 
piennicy. Wycieczka wyruszy autokaram i z Krakowa dnia
10 czerwca b. r. o godz. G,30. Zbiórka uczestników na 
Dworcu Autobusowym iprzy Placu św. Ducha do godz. 6,30. 
Powrót o godz. 22-ej. Koszt uczestnictwa obejmujący prze
jazd tam  i z powrotem wynosi 11,— zł. od osoby. Zgło
szenia udziału przyjm uje Sekretarjat Oddzia u do dnia 6 
czerwca b. r. włącznie. Równocześnie ze zgłoszeniem na
leży wpłacić kwotę zł. 11 — na konto P. K. O. Nr. 412.999 
(Polski Związek Inżynierów Budowlanych, Oddział w K ra
kowie).

Wycieczka do Rożnowa odbędzie się w terminie póź
niejszym ze względu na najciekawszą fazę budowy: beto
nowanie, które zostanie rozpoczęte dopiero w lipcu b. r.

Spis członków Oddziału.

1. Inż. Abramowicz Abram — Kraków, W rzesińska 9.
2. „ Barbacki Mieczysław — Kraków, Czysta 7.
3. „ Bielański Adam — Kraków, Jaskółcza 6.
4. „ Blumenthal Szymon — Kraków,, pl. Kazim. 

Wielk. 6.
5. Inż. Bojan Franciszek — Kraków, Kujawska 26.
6. „ Braun Gustaw — Radom, Mireckiego 24.
7. ,, Chmaj Marcin — Kraków, Józefitów 1.
8. „ Czapów Benedykt — Sandomierz, Zarząd Dro

gowy.
9. Inż. Czerwiński M arjan — Kraków, Retoryka 10.

10. „ Dedcwicz Władysław — Kielce, Sienkiewicza 25.
11. „ Dudek Henryk — Kraków, Smoleńsk 21.
12 „ Białek Karol — Kraków, Ujejskiego 6.
13. „ Fedorski Mieczysław — Kraków, Kochanowskie

go 16.
14. Inż. Frank Mieczysław — Krynica-Zdrój.
15. Freundlich E rnest — Kraków, Wielopole 30.
16. „ Furdzik Tadeusz — Kraków, Kujawska 26.
17. „ Geisheimer Rudolf •— Jaworzno, Gwarectwo Ko

palń Węgla, Nowa 2.
18. Inż. Goźliński Kazimierz — Skarżysko - Kamienna, 

2-gi Oddz. Drog. D. O. K. P.
19. Inż. Harband Issar — Kraków, Mikołajska 9.
20. „ Hendzel Franciszek — Kraków, Konarskiego 11.

Na str. 3, kol. 2, wiersz 15 od dołu r— na str. 4, kol.
2, wiersz 3 od góry i na str. 4, kol. 2, wiersz 30 od gó
ry, zam iast inż. Stanisław Kruszewski — W arszawa, Słu- 
żewska 3, tel. 867-72, powinno być inż. Stanisław K ru
szewski, Warszawa,. Nowy Świat 69, Min. Spraw We
wnętrznych.

21. „ Iłlakowicz Janusz Jan  — Kraków, Kochanow
skiego 30.

22. Inż. Jankowski Kazimierz — Kraków, Różana 3.
23. Kłodnicki Tadeusz — Kraków, Siemiradzkiego 6.
24. „ Kolbuszowski Juljusz — Kielce, Śniadeckich 15.
25. „ Kopyciński Bronislaw — Kraków, Kazim. Wiel

kiego 89.

26. Inż. Krzemień W alenty — Kraków, Łobzowska 63.
27. „ Kusmer Edmund — Kraków, Sienkiewicza 3b.
28. „ Lenk M arjan — Kraków, Morsztynowska 1.
29. , Łada Władysław — Skarżysko, I>. W. U. Fabr. 

Amunicji.

30. Inż. M agiera Adam — Kraków, Szopena 25.
31. „ Makulski Tadeusz — Kraków, Retoryka 18.
32. „ Mehl Samuel — Kraków-Podgórze, Lwowska 18.
33. „ Marcinkowski Kazimierz — Kraków, Krasiń

skiego 32.

34. Inż. Miarczyński Władysław — Kraków, Długa, 59.
35. „ Miś Jan  — Kraków. Mogilska 24.
36. „ Nadachowski Roman — Kraków, Al. Słowackie

go 1.

37. Inż. Nawrocki M arjan — Wola Juslowska, willa 
„Orla“.

38. Inż. Nebenzahl Samuel — Kraków, Sebastjana 10.
39. „ Oleś Juljusz — Kraków, Pędzichów-boczna 4.
40. „ Pacek Adam — Skarżysko 2., Fabr. Amunicji, 

Kol. urzędn. 6.

41. Inż. Pisz Jan  — Kraków,, Basztowa 3.
42. „ Pogany Wojciech — Kraków, św. M arka 8.
43. „ Polański Stefan — Kraków, św. Jana 2.
44. „ Propst Rudolf — Kraków, Morsztynowska 1.
45. „ Rychlewski Włodzimierz — Kraków, Kremerow- 

ska 16.

46. Inż. Schónthaler Adam — Kraków, Lelewela 17.
47. Sikora P iotr — Kraków, Krasińskiego 4.
48. „ Silberbach Roman — Kraków, Wielopole 15.
49. „ Spira Jakób Jan  — Kraków, Józefa Sarego 19.
50. „ Stadtm iiller Karol — Kraków, Urzędnicza 12.
51. „ Stella-Sawicki Izydor — Kraków, Słoneczna 10.
52. „ Stroka Kazimierz — Kraków, Siemiradzkiego 17.
53. :t Szczepański Tadeusz — Radom, Żeromskiego 31.
54. „ Szempliński Stefan — Kraków, Rynek Dębicki 8.
55. Dr. Taub Józef — Kraków, Garncarska 5.
56. Inż. Wąsowski Ju ljan  — Kraków, Szczepańska 2.
57. „ W ajsm an Alfred — Radom, 3-go Maja D. O. K. 

P., Wydz, Drog.

58. Inż. Wierzbowski Ludwik — Żywiec.
59. „ Witkowski Aleksander — Kraków, Krasińskie

go 18.

60. Inż. Wolf Maksymiljan — Kraków, Łobzowska 47.
61. „ Zakrzewski Michał — Kraków, Jul. Lea 19a.
62. „ Gabryszewski Tadeusz — Kraków, Zarząd Miej

ski.



Z ODDZIAŁU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO. 

Akcja w sprawie uprawnień zawodowych.

Zarząd Oddziału przew.'duje na najbliższą przyszłość 
akcję na terenie samorządów w sprawie obsadzania s ta 
nowisk technicznych przez inżynierów oraz akcję w spra
wie rozciągnięcia ważności Ustawy Budowlanej na teren 
Śląska.

Walne zebranie.

Dnia 27 m aja 1936 r. o godz. 18-ej odbędzie się w sali 
Dyrekcji Kolejowej w Katowicach Walne Zebranie Człon
ków Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego Polskiego Związku 
Inż. Budowlanych.

Porządek dzienny:
1. Zagajenie, wybór przewodniczącego,
2. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Wybór władz oddziału.
7. Reasumpcja uchwały walnego Zgromadzenia z dnia 

21. w sprawie współpracy za Związkiem Zawodo
wym,

8. Wolne wnioski.
W razie braku quorum zebranie odbędzie się w dru

gim terminie dnia 27 m aja 1036 r. o godz. 18.30 bez wzglę
du na ilość obecnych.

Spis członków oddziału.

1. Inż. Bachowski Wacław — Katowice, W ita Stwo
sza 19.

2. Inż. Bartoszewski Józef — Katowice, Mikołowska 11.
3. „ Bogdanowicz Tadeusz — Katowice, Francuska

31 m. 7.
4. Inż. Bujnicki-Nieściuszko Edward — Katowice, — Ró

żana 2.
5. Inż. Burzyński Stefan — Katowice, Żwirki i W igu

ry 3.
G. Inż. Chojecki Feliks — Sosnowiec, Jagiellońska 5.
7. „ Chorzelski Henryk — Sosnowiec, K ręta 5.
8. „ Cwiżewicz Józef — Chorzów, Hajducka 12.
9. „ Czaplicki Alfans — Katowice., Pierackiego 2.

10. „ Dietz d‘A rm a Leon — Katowic-, Kościuszki 46.
11. „ Dylewski Stanisław — Rybnik, Zarząd Drogowy.
12. Froniczak Józef — Katowice, pl. Wolności 3.
13. „ Gawlik Michał — Katowice, Jagiellońska 24.
14. „ Giel Stefan Jan  — Zory, Nowa 2.
15. „ Glucksmann S. — Katowice, M. Piłsudskiego 65.
10. „ Gniewiński Czes'aw — Częstochowa, Ogrodo

wa 15.
17. Inż. Godzicki Sylwester — Katowice, Wojciechow

skiego 74.
18. Inż. Griffel Henryk — Katowice, Kościuszki 47.
19. „ Gruszczyński Eugenjusz — Katowice, Ligonia 21.
20. „ Hojarczyk Adam — Katowice, 3-go Maja 22.
21. „ Honheiser Henryk — Katowice, Ligonia 31.
22. „ Hospodarewski Eugenjusz — Katowice, Drzyma

ły 3.
23. Inż. dr. Hupczyc Bolesław — Katowice, Moniuszki 3.
24. „ Jarosiewicz P iotr — Katowice, Kościuszki 3.
25. „ Józefczyk Przemysław — Katowice, Ligonia 31.

26. „ dr. Kaufman Stefan — Katowice, Ligonia 48.
27. „ K larner Witold — Katowice, Jagiellońska 36/111. p.
28. „ Koralewski Aleksander — Katowice, Wojewódz

ka 23.
29. Inż. Kram arz Stanisław — Sosnowiec, Piłsudskiego 8.
30. „ Krawczyk Kazimierz — Katowice, Urząd Woje

wódzki.

31. Inż. Krupski Tadeusz — Dąbrowa-Górnicza, ul. 1-go 
Maja 1.

32. Inż. Krzymuski Marcin — Katowice, Lompy 14.
33. „ Krygowski Jan  — Katowice, Kościuszki 65.
34. „ Kurczyk Franciszek — Katowice, Ligonia 18.
35. „ Laubitz Mieczysław — Będzin, pl. 3-go Maja 12.
36. „ Lipkowski Tadeusz — Chorzów I., Szopena 11.
37. , Łazoryk Emil — Katowice, Żwirki i Wigury 15.
38. „ Lewicki Korneljusz — Porąbka k /K ęt, Państwo

wy Zarząd Wodny.
39. Inż. Machalski Karol — Chorzów I., Dąbrowskiego 16.
40. „ Malinowski Witold — Sosnowiec, Piłsudskiego 18.
41. „ Marcinkiewicz Tadeusz — Katowice,, Wandy 47.
42. „ Maszczyński Edward — Katowice, Raciborska 16.
43. „ Mazur Romuald — Czeladź, Grodziecka 16.
44. ,, Mędrzecki Adam — Mysłowice, Plac Wolności 

7 m. 6.
45. Inż. Mrozowski Juljusz — Zawiercie, Zarząd Miejski.
46. „ Nechay Alfred — Bielsko, Listopada 17-a.
47. „ Niebieszczański Wiesław — Katowice, Damro- 

ta  6 m. 5.
48. Inż. Orczy.kowski Bolesław — Nowy Bytom, Niedur- 

nego 4.
49. Inż. Parnas Henryk — Katowice, Dąbrowskiego 14.
50. „ Patuszyński Józef — Sosnowiec, 3-go Maja 14.
51. „ Polak Erwin — Katowice, Kościuszki 46.
52. ,, Popper Alfred — Katowice, Żwirki i Wigury 13a.
53. „ Poznański Edmund — Częstochowa, Al. Wolno

ści 18.
54. Inż. Purzycki Ju ljan  — Częstochowa, Al. Wolności 29.
55. „ Piotrowski Wacław — Sosnowiec, 3-go Maja 5.
56. „ Saski Stefan — Katowice, Raciborska 38.
57. „ Ratyński Janusz — Chorzów, Drzymały 10-a.
58. „ Scipio de! Campo Jan — Katowice, Ks. Bisk. 

Lisieckiego 32.
59. Inż. Scnsmęcki Marcin — Katowice, Kochanowskie

go 12-a.
00. Inż. Stronczak-Miiaszewski — Katowice, Sienkiewi

cza 20.
61. Inż. Śledziewski Stefan — Katowice, Kopernika 12.
62. „ Twaróg Witold — Ochojec, K lasztorna 2.
63. „ Turżański Edward — Katowice, Teatralna 6.
64. „ Uthke Cezary — Dąbrowa-Górnicza, Sienkiewi

cza 19.
65. Inż. Wasilewski Henryk — Katowice, Ligonia 18.
66. „ Wachniewski Władysław — Chorzów, Bytom

ska 8 m. 8.
67. Inż. Warzeszkiewicz Zbigniew — Katowice, Dąbrow

skiego 14.
68. Inż. Witulski W iktor — Katowice, -— Urząd Woje

wódzki.
09. Inż. Wolniewicz Konstanty — Katowice, Żwirki i W i

gury 10.
70. Inż. Zakolski W incenty — Lubliniec, Starostwo.
71. „ Ziemba Antoni — Katowice, M arjacka 37. 

Prosimy kolegów o uważne przejrzenie spisów i zako
munikowanie ewentualnych zmian w adresach.



KOMISJE

KOMISJA ORGANIZACYJNA1).

W dniu 22. IV. 1936, odbyło się zebranie Komisji, na 
którem omówiono sprawy bieżące i ustalono główne wy
tyczne najbliższych prac.

Ustalono formę współdziałania organizacyjnego na
szego Związku i Koła Inżynierji Lądowej Studentów Po
litechniki W arszawskiej w zakresie dostarczania K. I. L. 
prelegentów odczytowych, organizowania wspólnych im
prez i t. p. Komisja Organizacyjna Związku ma być w s ta 
łym kontakcie z Prezydjum K. I. L.

Komisja opracowała ostatnio i przeprowadziła przez 
Zarząd Związku 2 regulam iny: Regulamin ramowy Od
działów Związku i Regulamin Komisyj Związku,

Regulaminy te  podajemy niżej w pełnem brzmieniu.

Regulamin ramowy Oddziałów Polskiego Związku Inżynie
rów Budowlanych.

1. Oddziały są organizacjam i lokalnemi Związku. 
Tworzy się je na wniosek przynajm niej 10-ciu członków 
na okręg, obejmujący zasadniczo teren województwa. W 
danym okręgu może istnieć tylko jeden Oddział.

Wnioseik o utworzenie Oddziału podlega zatwierdze
niu przez Zarząd Główny Związku.

2. Celem prac Oddziału jest:
a) realizacja zadań Związku na terenie Oddziału,
b) współdziałanie z Zarządem Głównym w podejmo

wanych przez niego pracach,
c) utrzymywanie bezpośredniego kontaktu i życia 

koleżeńskiego wśród członków, zamieszkałych na 
terenie Oddziału.

3. Organizacja władz Oddziału odbywa się na zasa
dach, przewidzianych w statucie Pol. Zw. Inż, Bud. dla 
władz Związku z następującem i zmianami:

a) miejsce Walnych Zjazdów odnośnie spraw Oddzia
łu zajmuje W alne Zebranie członków Oddziału, 
zwoływane raz na rok w term inie do końca kwiet
nia;

b) ilość członków Zarządu Oddziału wynosi 5 osób i 2 
zastępców;

c) utworzenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie jest 
z reguły przewidziane, poszczególne jednak Od
działy mogą w swych regulaminach przewidywać 
utworzenie Sądu Kolożeńskiego dla danego Od
działu. Do zakresu spraw Sądu Koleżeńskiego Od
działu mogą należeć sprawy między członkami Od
działu, bądź też sprawy między członkami Oddzia
łu i osobami, zamieszkałymi na terenie działania 
Oddziału. W szystkie inne sprawy, jak  również 
sprawy Oddziałów, nie posiadających Sądów Ko
leżeńskich, wchodzą w zakres działania Sądu Ko
leżeńskiego przy Zarządzie Głównym Związku.

4. Członkami Oddziału sta ją  się automatycznie wszy
scy członkowie Związku, zamieszkali na terenie Oddziału 
w chwili jego utworzenia. Od chwili utworzenia Oddziału 
przyjmowanie nowych członków z terenu działania Od
działu należy do obowiązków Zarządu Oddziału. Członek 
Oddziału, zmieniający miejsce swego stałego zamieszka
nia na inny o(kręg, powinien zawiadomić u tem  Zarząd 
swego Oddziału, który wykreśla go ze spisu swych człon
ków i zawiadamia o tem  Zarząd Oddziału nowego m iej
sca zamieszkania dla wpisania w  poczet jego członków. 
Członkowie zamieszkali na terenie nieobjętym dotychczas 
okręgiem działania żadnego z Oddziałów Związku m ają 
prawo wyboru należenia bądź do najbliższego Oddziału, 
bądź też bezpośrednio do Zarządu Głównego.

Zarząd Oddziału prowadzi re jestr członków i zawia
damia Zarząd Główny o wszelkich zmianach w tym  reje
strze (przyjęcie, przesiedlenie, ustąpienie, wykreślenie 
i zmiana adresu) przynajmniej raz na kw artał.

Ł) Skład osobowy Komisji podano w bieżącym nume
rze ,,Biuletynu” w rubryce „Sekre ta rja t’' ,

5. Uchwalone przez W alny Zjazd składki, należne od 
członków Związku, inkasuje Zarząd Oddziału. Połowę sum 
otrzymanych przekazuje do Zarządu Głównego na cele 
ogólne Związku w okresach nie rzadszych niż raz na kw ar
tał. D rugą połową dysponuje Zarząd Oddziału. Może on 
od jej płacenia zwolnić część członków Oddziału, albo też 
obniżyć je j wysokość według swego uznania.

Poza tem  Zarząd Oddziału może dysponować fundu
szami uzyskanemi z innych źródeł na określone cele Od
działu.

O stanie posiadania i sposobie wydatkowania fundu
szów Oddziału winny być składane przez Zarząd Oddzia
łu Zarządowi Głównemu półroczne sprawozdania oraz 
sprawozdania ogólne na miesiąc przed term inem W alne
go Zjazdu P . Z. I. B.

6. W interesie sprawnego funkcjonowania Związku 
leży stała i ścisła współpraca Oddziału z Zarządem Głów
nym Związku i wzajemne informowanie o zamierzonych 
i wykonywanych pracach. W tym  celu:

a) w skład Zarządu Głównego z głosem decydującym 
wchodzą wszyscy przewodniczący Zarządów Od
działów. N a zebrania Zarządu Głównego przewod
niczący Oddziału może wydelegować członka Od
działu, upoważniając go pisemnie do wzięcia w je
go imieniu udziału w zebraniu Zarządu Głównego.

b) Zarząd Główny o swych pracach i pracach swych 
Komisyj inform uje szczegółowo zapomocą stałego 
Biuletynu i okólników wszystkich członków Związ
ku.

c) Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu - Głów
nego odpisy wszystkich swych okólników i zawia
domień o zebraniach Zarządu, Komisyj i Walnych 
Zebrań, przyczem delegaci Zarządu Głównego ma
ją  prawo udziału z głosem doradczym we wszel
kich zebraniach zorganizowanych przez Oddziały.

d) Prace wszystkich komisyj Zarządu Głównego win
ny bvć rozwijane i popierane n a  terenie Oddzia
łów. Celem koordynacji wysiłków, na poszczegól
nych członków Zarządu Oddziału lub innych człon
ków Oddziału winien być nałożony obowiązek sta
łej opieki nad pracam i jednej lub kilku Komisyj 
tak . by wszystkie Komisje Zarządu Głównego mia
ły swój odpowiednik na terenie Oddziału.

7. Zarząd Oddziału zasadniczo działa samodzielnie 
w sprawach tyczących się spraw  Oddziału lub związanych 
z terenem Oddziału. Zarząd Oddziału reprezentuje również 
Związek wobec władz i instytucyj lokalnych, jak  również 
wobec innych organizacyj zawodowych działających na te
renie Oddziału. We wszelkich sprawach, sięgających poza 
teren Oddziału, jak  również dotyczących całości zowodu 
Związek reprezentuje Zarząd Główny.

8. Likwidacja Oddziału następuje:
a) gdy ilość członków trw ale spadnie poniżej 10;
b) gdy rozwiązanie Oddziału uchwali Walne Zebra

nie Oddziału lub też W alny Zjazd P. Z. I. B. na 
wniosek Zarządu Głównego.

W razie likwidacji Oddziału fundusze i archiwum po
zostają w posiadaniu Polskiego Związku Inżynierów Bu
dowlanych.

9. Poszczególne Oddziały mogą dla uregulowania 
swej działalności uchwalać dalsze regulaminy, dostosowa
ne do potrzeb i warunków lojalnych. Te regulam iny szcze
gółowe nie powinny jednak zawierać postanowień sprzecz
nych z postanowieniami s ta tu tu  Związku i niniejszego re
gulaminu.

Regulaminy szczegółowe wchodzą w życie po ich 
uchwaleniu przez Władze Oddziału i zatwierdzeniu przez 
Zarząd Główny.

Regulamin komisyj przy Głównym Zarządzie Polskiego 
Związku Inżynierów Budowlanych.

1. Zarząd tworzy w m iarę potrzeby na okres swej 
kadencji komisje do opracowania specjalnych zagadnień. 
Do prowadzenia Komisji zaprasza Zarząd przewodniczą
cego, którym  winien być o ile możności jeden z członków 
Zarządu.

2. Przewodniczący Komisji uzupełnia jej skład z po
śród członków Związku lub zaproszonych specjalistów 
nieczłonków. Komisja konstytuuje się sam^.



3. Komisja opracowuje plan swej działalności, k tó 
ry winien być przedłożony Zarządowi Głównemu do za
twierdzenia i realizuje go na zebraniach komisyjnych, zwo
ływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, za
sadniczo raz na miesiąc. Przebieg obrad jest protokuło- 
wany. Do opracowywania poszczególnych tematów może 
Komisja wybrać ze swego grona Podkomisje.

4. Uchwały zapadają większością głosów przy obec
ności najmniej połowy członków; przy równości głosów 
decyduje przewodniczący; pożądane je st by treść uchwał 
uzgodniona była ze wszystkimi członkami Komisji.

5. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca infor
muje Zarząd Główny na jego posiedzeniach o przebiegu 
prac Komisji. Przewodniczący Komisji, nie będący jedno
cześnie członkiem Zarządu, bierze udział w  obradach Za
rządu z głosem doradczym.

6. Komisja występuje nazewnątrz za pośrednictwem 
Zarządu; Zarząd może w pewnych wypadkach upoważnić 
Komisję do występowania samodzielnego.

7. Sposób wprowadzenia uchwał w życie Komisje 
uzgadniają z Zarządem Głównym.

8. W szystkie prace wykonywa Komisja we własnym 
zakresie, za wyjątkiem  prac biurowych Komisji, które za
łatwia S ekretarjat Związku. Związek pokrywa wynikłe 
z prac Komisji wydatki.

9. Odpisy korespondencji i protokułów Komisji po
zostają w Zarządzie Głównym i w aktach Komisji; pro- 
tokuły winny zawierać streszczenie obrad w takiej fo r
mie, by było ono zrozumiałe również dla nieczłonków Ko
misji i nadawało się do ogłoszenia w biuletynie Związku.

10. Komisja może uzyskiwać za pośrednictwem Za
rządu fundusze do realizacji swych celów.

11. Ewentualnemi funduszami pieniężnemi Komisja 
może zarządzać we własnym zakresie, lecz tylko w ścisłej 
łączności ze skarbnikiem Związku, którem u skarbnik Ko
misji winien składać miesięczne sprawozdanie z wpływów 
i od którego uzyskuje aprobatę n a  wydatki.

12. Komisja rozwiązuje się na podstawie uchwały 
własnej lub na podstawie uchwały Zarządu.

KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH.

Zakres prac komisji uległ ostatnio rozszerzeniu. Ko
misja, poza sprawami bieżącemi nadsyłanemi przez od
działy Związku, różne organizacje zaprzyjaźnione oraz 
przez poszczególnych członków —  zajmowała się następu- 
jącemi głównemi zagadnieniami zawodowemi: 1) Sprawa 
wykonawstwa robót m urarskich i ciesielskich w związku 
z art. 145 Praw a Przemysłowego, 2) Sprawa uprawnień 
inżynierów w związku z nowelizacją P raw a Budowlane
go, 3) Stan obecny i środki, zmierzające do rozszerzenia 
działalności inżynierów w dziedzinie techniczno-budowla
nej samorządów miejskich, 4) P rojekt powołania do życia 
Komitetu Porozumiewawczego organizacyj polskiego bu
downictwa, 5) Sprawa egzaminów na prawo kierowania 
robotami budowlanemi.

W sprawie wykonawstwa robót m urarskich i ciesiel
skich w związku z niefortunnym  art. 145 Praw a Przem y
słowego współdziałaliśmy aktywnie z innemi organizacja
mi budowlanemi, a mianowicie ze Stowarzyszeniem Archi
tektów Rz. Pol. ze Stowarzyszeniem Zawodowem Prze
mysłowców Budowlanych, oraz ze Zrzeszeniem Samodziel
nych Budowniczych i Kierowników Budowy w Katowi
cach. Ponieważ przebieg tych prac szczegółowo opisany 
był w artykule wstępnym Nr. 4 Przeglądu Budowlanego, 
dlatego kolegów naszych odsyłamy do tego artykułu. 
Ostatnio odbyliśmy, wspólnie z wymienionymi organizac
jami, konferencję z dyr. D epartam entu Przemysłowego w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, którem u przedłożyli
śmy następujące postulaty:

I.
Uprawnionymi do wykonania robót budowlanych wy

szczególnionych w art. art. 333 i 334 praw a budowlanego

są osoby, które uzyskały prawo kierowania robotami bu
dowlanemi w myśl art. art. 301, 362, 363 i 364 ustawy
0 prawie budowlanem.

II.

1. Architekci, inżynierowie lądowi i wodni oraz bu
downiczowie, którzy nabyli prawa wykonywania robót bu
dowlanych, na podstawie przepisów prawnych obowiązują
cych w jednem z b. państw  zaborczych, praw a te zacho
wują nadal.

2. Architekci, inżynierowie lądowi i wodni oraz bu
downiczowie, którzy ukończyli studja przed dniem 15 sier- 
pnia 1934 r. (t. j. przed dniem wejścia w życie znowelizo
wanego praw a przemysłowego) i nabyli prawa wykony
wania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującemi prze
pisami Iprawa te  zachowują nadal.

W rezultacie konferencji p. Dyrektor Departamentu:
1) uważał za niemożliwe ze względów formalno-prawnych 
uznanie praw nabytych do roku 1934 (t. j. do roku no
welizacji P raw a Przemysłowego), lecz tylko do roku 1927 
(t. j. do roku w którym  Prawo Przemysłowe zostało wy
dane) oraz 2) zaznaczył, iż uznanie praw a do wykonaw
stw a przez inżynierów, architektów i techników może od
być s :ę jedynie na drodze nowelizacji Prawa Przemysło
wego, co spodziewane jest w  okresie jesiennym b. r.

W sprawie uprawnień inżynierów w związku z wnie
sioną do Sejmu w dniu 17.III. 36 r. Nowelizacja Prawa 
Budowlanego, uważamy za stosowne zaznaczyć jedynie, iż 
w tym  zakresie zarówno władze naczelne Związku, jak
1 Komisja Spraw Zawodowych — prowadzą nieustanne, 
ożywione i wielostronne prace, aby słusznie praw a nasze 
i życiem potwierdzone zdobycze naszego zawodu znalazły 
właściwy wyraz w literze prawa.

W zakresie zabiegów, zmierzających do rozszerzenia 
działalności inżynierów w dziedzinie techniczno-budowla
nej naszych m iast, mamy do zanotowania prace nad po
prawą obecnego, niedostatecznego udzia’u inżynierów w 
tej dziedzinie pracy zawodowej. Wbrew oczywistej po
trzebie wykorzystywania przez nasze niezasobne m iasta 
specyficznego realizmu inżynierskiego i szerokiego zakre
su ich wiedzy technicznej — inżynierowie są stale w tym 
względzie upośledzani, a ukazujące się dość ccęsto w prasie 
codziennej wzmianki o konkursach na te stanowiska skon
struowane są w ten sposób, iż automatycznie odsuwają 
inżynierów od służby budowlanej w samorządach miej
skich. Dotychczasowe nasze staranra w tym  zakresie dają 
zaledwie tylko niewielkie rezultaty; jednakże nie usta je
my w tych pracach wyrażając przekonanie, że działamy 
w słusznej sprawie. :

Rozumiejąc, iż znamieniem wszelkiej pracy organiza
cyjnej, powinno być harmonizowanie działań pokrewnych 
organizacyj między sobą dla ogólnego dobra, postanowi
liśmy wystąpić z inicjatywą stworzenia Komitetu Porozu
miewawczego organizacyj polskiego budownictwa.

Poniżej podajemy dosłowną treść pisma, jakie w tej 
sprawie wystosowaliśmy do sześciu ogólnopolskich orga
nizacyj, bezpośrednio związanych z budownictwem:

„Polski Związek Inżynierów Budowlanych prosi WPa- 
nów o wypowiedzenie się w sprawie potrzeby stworzenia 
Komitetu Porozumiewawczego organizacyj zawodowych, 
bezpośrednio związanych z budownictwem polskiem. Za
kres tych organizacyj proponujemy ograniczyć, celem sku
teczniejszej współpracy i większej bezpośredniości, do or
ganizacyj, związanych z budownictwem wogóle, jednakże



z wyłączeniem budowy dróg kiłowych, kolei, dróg' wod
nych.

Do Komitetu Porozumiewawczego w związku z po- 
wyższem proponujemy na początek zaprosić następujące 
organizacje:

1) Stowarzyszenie Architektów R. P. w Warszawie.
2) Polski Zw ązek Inżynierów Budowlanych w W ar

szawie.
3) Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budow

lanych R. P. w Warszawie.
4) Związek Izb Rzemieślniczych (jako przedstawicie

la Mistrzów Budowlanych) w Warszawie.
5) Związek Stowarzyszeń Samodzielnych Budowni

czych i Kierowników Budowli w Katowicach.
6) Związek Techników Polskich w W arszawie (jako 

przedstawiciela techników budowlanych).
Celem Komitetu byłoby w ogólności rozpatrywanie 

oraz próba uzgodnienia stanowiska wszystkich tych orga- 
nizacyj na takie team ty, jakie każda z tych organizcyj 
uzna za stosowne przedłożyć pod wspólne obrady.

Pos:edzenia Komitetu mogą być zakończone bądź 1) 
wyjaśnieniem i umotywowaniem stanowiska wszystkich 
organizacyj w stosunku do siebie samych, jednakże bez 
uchwalenia obowiązujących wszystkich decyzyj, bądź też
2) uzgodnieniem wspólnego stanowiska w pewnych spra
wach d la zgodnego przedstawienia go do realizacji w dro
dze ustawodawczej, bądź w drodze rozporządzeń czy zale
ceń, przez odnośne władze w drodze zaleceń dla własnych 
organizacyj lub pokrewnych i t. p.

Celem każdego posiedzenia będzie oczywiście dopro
wadzenie do takiej obowiązującej decyzji, jednakże nawet 
niemożność powzięcia takiej decyzji w pewnym wypadku 
nie powinna, według nas, zrażać Komitetu do szukania 
prób uzgodnienia innych spraw  wspólnie obchodzących 
wszystkie zorganizowane siły społeczne budownictwa pol
skiego.

W ogólności, zdaniem naszem, dążeniem wszystkich 
tych organizacyj będzie poszukiwanie zagadnień raczej 
wspólnych niż podkreślanie różnic dzielących, zresztą naj
częściej pozornie, różne organizacje między sobą.

Powstrzymujemy się na tem miejscu od przedstawia
n i  szczegółowych zamierzeń Komitetu, lecz pozostawić 
pragniemy życiu zakres jego przyszłej działalności a po
szczególnym organizacjom w Komitecie pozostawiamy do
wolność inicjatywy w zakresie wykorzystania dz:ałalności 
Komitetu.

Komitet niema być na początek organizacją sta tu to 
wą z całym właściwym organizacjom rozbudowanym ap a 
ratem, lecz ma być ciałom przedstawicielskiem, porozu- 
miewawczem, powoływanem na posiedzenia w m iarę zgło
szenia jednego ze związków, wymienionych na początku 
niniejszego i w zakres:e przez Komitet każdorazowo uzna
nym za właściwy.

Jednym czynnikiem organizacyjnym Komitetu byłby 
przewodniczący Komitetu, wybrany na pierwszem posie
dzeniu. Przewodniczący ten uosabiałby ciągłość obrad Ko
mitetu, on też zwoływałby dalsze posiedzenia na podsta
wie wniesionych przez Związki propozycyj.

Rzeczą życia będzie potwierdzenie lub obalen'e kon
cepcji Komitetu Porozumiewawczego, jednakże zgodna 
wola organizacyj, które swój udział zadeklarują, może, 
wg. naszego zdania, doprowadzić do poważnych rezulta
tów w dziedzinie sharmonizowania wysiikOw dla ogólne
go dobra polskiego budownictwa. Komitet stać się może, 
do pewnego stopnia, wyrazicielem wszystkich sił zawodo
wych budowlanych w stosunku do Państw a i społeczeń

stwa a przez to może wpłynąć na dokonanie dzieła Kon
stytucji Budownictwa.

Dowodem, iż koncepcja zgodnej pracy wszystkich or
ganizacyj je s t możliwa, są przeprowadzone już w gronie 
tych organizacyj,. lecz w innych warunkach, wspólne kon
ferencje, które doprowadziły do uzgodnienie pewnych za
gadnień, mimo początkowej różnicy poglądów.

Jednym z powodów potrzeby istnienia takiego, choćby 
dorywczego organu, któryby był platform ą porozumie
wawczą jest szereg niedostatecznie pomyślanych ustaw 
budowlanych, przepisów, zarządzeń, których istnienia tłu 
maczy s.':ę właśnie brakiem skonsolidowanej opinji sfer bu
dowlanych, dzisiaj rozstrzelonej, a przez to całkowicie nie
skutecznej.

Ustawodawca, zgłaszający wniosek prawny, bądź w ła
dze państwowe, wprowadzające dekretem pewne akty 
prawne regulujące na cały szereg lat stosunki w pewnej 
dziedzinie budownictwa, badając poglądy różnych organi
zacyj budowlanych — sta ją  wobec szeregu najczęściej 
przeciwstawnych opinij związków. Skutkiem tych niesko
ordynowanych poglądów zmuszone są władze same taką 
opinję sobie wytwarzać ,co zazwyczaj prowadzi do nie
porozumień i ciągłych nowelizacyj ustaw.

Każda organizacja biorąca udział w Komitecie wy
deleguje po 3-ch członków przedstawicieli. Niezależni? od 
plenarnych posiedzeń Kom itet może powoływać ze swego 
grona w m iarę potrzeby ściślejsze Komitaty dla opraco
wania specjalnych zagadnień, strony redakcyjnej pewnych 
deoyzyj, uzgodnienia szczegółów spraw zasadniczo posta
wionych i t. p.

Wkońcu pragniem y zaznaczyć, iż gdyby proponowa
ny Komitet Porozumiewawczy Budownictwa Polskiego 
zdał po pewnym dłuższym czasie egzamin życia, wykazu
jąc potrzebę swego istnienia — wówczas! mógłby być zmie
niony jego charakter dorywczy na stały organizacyjno- 
statutowy.

W rezultacie wyżej powiedzianego proponujemy WPa- 
nom wypowiedzenie swego zdania co do potrzeby stwo
rzenia Komitetu i zakomunikować nam swą decycję pod 
adresem naszego Związku do dnia 30. V. 1936 r.“.

Co do egzaminów na prawo k 'erowania robotami bu
dowlanemi, ;to Komisja stwierdza, iż obecny stan rzeczy 
w tym  zakresie winien ulec zmianie. Pomijając już niektó
re formalności (zresztą kosztowne) z tym  egzaminem 
związane, czy też niezwykły sposób oceny egzaminowa
nych („z wynikiem zadawalającym w stopniu dostatecz
nym ") — zaznaczyć należy, iż program  egzaminu wyma
ga znaczniejszych skreśleń, a w związku z tem zapropo
nowania M inisterstwu Spraw Wewnętrznych stosownych 
zmian. Prace w tym  zakresie Komisja już rozpoczęła,

KOMISJA ODCZYTOWA.

Odczyty i wycfcczki.

Odczyty i organizowanie wycieczek ze względu na zbli
żający się okres wakacyjny i odnawianie gmachu Stowa
rzyszenia Techników ustanie na czas miesięcy letnich.

O statnią imprezą była wycieczka autokaram i do Kielc, 
B ałobrzegów, Szydłowca i Zagnańska w dniach 23 i 24 
(sobota i niedziela) b. m. Sprawozdanie z tej interesują
cej wycieczki zamieścimy w następnym numerze Biuletynu.

KOMISJA KONKURSOWA.

Komisja Konkursowa Związku na zebraniu w dniu 20
IV. ustaliła w ogólnych zarysach podany niżej program 
p rac :



1. Zebranie m aterjałów, któreby stanowiły podstawę 
da opracowania warunków konkursów inżynierskich. 
W zbieraniu tych m aterjałów  postanowiono zainteresować 
szersze grono osób także i z poza Komisji. S ekretarjat 
Związku przeprowadzi natom iast korespondencję w celu 
uzyskania materjałów  'z zagranicy.

2. Celem natychmiastowego uruchomienia prac Ko
misji postanowiono,, by członkowie Komisji zapoznali się,
— każdy oddzielnie, z analogicznemi regulaminami kon- 
kursowemi architektonicznemi i już n a  następnem posie
dzeniu Komisji podali swoje uwagi i wnioski, które, po 
dyskusji, dadzą możność ustalenia najogólniejszego szkie
letu warunków konkursów inżynierskich.

3. Po otrzymaniu dalszych m aterjałów  polskich jak 
też i zagranicznych, zapozna się z niemi cała Komisja, 
poczem dwóch członków opracuje, niezależnie od siebie, 
projekty regulaminów konkursów na podstawie poprzed
nich szkiców i całego posiadanego m aterjału. Po przedy
skutowaniu na plenum Komisji obu referatów  opracuje się 
ostateczny projekt do przedłożenia Zarządowi Związku do 
zatwierdzenia i realizacji. Po zatwierdzeniu regulaminu 
przez Zarząd, Komisja Konkursowa, wypełniwszy swoje 
zadanie, ulegnie rozwiązaniu.

Do opracowania projektów Regulaminu Konkursów 
zostali uproszeni kol. inż. Stefan Hojarczyk i dr. inż. 
Venceslaw Poniż.

Konkurs na opracowanie szkicowego projektu budowy mostu
przez rzekę Wisłę przy ul. Karowej w Warszawie.

Zarząd Miejski m. st. W arszawy, Wydział Technicz
ny, Biuro Mostów, — ogłosił ostatnio wymieniony w ty 
tule Konkurs.

Jest to jeden z niewielu ogłoszonych u nas ostatnio 
konkursów inżynierskich, sądzimy zatem, że wywoła on 
żywy oddźwięk w’śród wszystkich polskich inżynierów bu
dowlanych, specjalizujących s'ę w projektowaniu konstruk- 
cyj,, zwłaszcza dlatego, że dotyczy tak  pasjonującego za
gadnienia.

Termin składania i nadsyłania prac konkursowych, 
tak miejscowych, jak i zagranicznych, upływa z dniem 7 
października 1936 r. o godz. 14. Termin ten nie będzie 
przesunięty.

Program i warunki konkursu, wraz z dodatkowemi 
rysunkami wydaje Biuro Mostów (Wybrzeże Kościusz
kowskie przy ul. Karowej, dom miejski nad W isłą) co
dziennie pomiędzy godz, 11 a 12, prócz niedziel i świąt, 
za opłatą 50,— zł., k tórą należy wnieść uprzednio do Ka
sy Miejskiej, przedstawiając odnośne pokwitowanie.

Odpis programu i warunków konkursu (oprócz ry 
sunków) jest do przejrzenia w Sekretarjacie Związku.

KOMISJA ZAGRANICZNA. 

II Kongres Międzynarodowego Związku Budowy Mostów 
i Konstrukcyj (A. I. P. C.).

Kongres ten jak wiadomo odbędzie się w dniach 1 -—
11 października b. r. w Berlinie i Monachjum. Podajemy 
szczegóły organizacyjne i program  Kongresu według na
desłanego nam przez A. I. P. C. zaproszenia,

Do Komitetu Honorowego Kongresu weszli M inistro
wie Rzeszy i krajów niemieckich, prezydenci m iast kon
gresowych i rektorzy wyższych uczelni technicznych, Ko
mitet Organizacyjny ukonstytuował się pod przewodnic
twem dr. inż. Todta, Generalnego Inspektora Dróg Nie
mieckich.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się dn. 1. X. 
w sali Reichstagu, posiedzenia naukowe zaś poświęcone 
poszczególnym tem atom  odbywać się 'będą w salach Po
litechniki Berlińskiej. Posiedzenie zamykające, na którem 
uchwalone będą rezolucje Kongresu wyznaczone jest na 8.X. 
Godziny wolne od posiedzeń przeznaczone są na zwiedzania 
i wycieczki, wieczorem zaś przewiduje się szereg przyjęć 
oficjalnych. Po posiedzeniu zamykającem nastąpi wyjazd 
przez Drezno do Monachjum, gdzie dn. 11. X. nastąpi uro
czyste zamknięcie Kongresu w sali Deutsches Museum.

Językami oficjalnemi Kongresu są francuski, niemiec
ki i angielski. Poszczególne przemówienia dyskusyjne bę
dą jednocześnie tłumaczone, tak  że przy pomocy słucha
wek uczestnicy Kongresu będą mogli śledzić przebieg dy
skusji dowolnie w jednym  z trzech języków.

Tem aty prac Kongresu zostaną opracowane przez re
ferentów  z różnych krajów. R eferaty te zostaną podane 
do wiadomości uczestników Kongresu w Księdze W stęp
nej. Na poszczególnych posiedzeniach po zagajeniu, doko- 
nanem przez jednego z referentów, odbywać się będzie 
dyskusja częściowo przygotowana a  częściowo wolna. 
W n:oski z dyskusji zostaną przedstawione na zebranie za
mykające, Przebieg dyskusji i wnioski zostaną ogłoszone 
w Sprawozdaniu z Kongresu, które ukaże się w począt
kach r. 1937. Udział w dyskusjach izarezerwowany jest dla 
członków A. I. P. C.

Tem aty prac Kongresu zostały przez nas podane 
w numerze pierwszym Biuletynu. W śród referentów widzi
my nazwiska dr. inż. Ble'cha, prof. Melana, inż. Freyssi- 
neta, prof. Saligera i wielu innych. Polskę reprezentują 
w referatach prof. Wacław Paszkowski, prof. Stefan Bry
ła  i inż. Ludwik Tylbor.

Termin zgłoszeń na Kongres został ustalony na 1 sier
pnia. Opłata za uczestnictwo wynosi dla członków A. I. 
P. C. 40 fr. szw.,, dla pozostałych 60 fr. szw. do czego do
chodzi opłata za Sprawozdanie w wysokości 15 fr. szw. 
Panie towarzyszące uczestnikom opłacają 20 fr. szw. Opła
ty  te  obejmują uczestnictwo -w wycieczkach, zwiedzaniach 
i przyjęciach za wyjątkiem wycieczki do Monachjum, któ
rej koszt obliczany jest na 50 marek. Po zamknięciu Kon
gresu m a oprócz tego być zorganizowana dłuższa wyciecz
ka obejmująca najciekawsze okolice Niemiec. Komitet Or
ganizacyjny poczynił staran ia o uzyskanie ulg komunika
cyjnych i kolejowych.

Jak  już donosiliśmy, Związek nasz przygotowuje wy
cieczkę inżynierów polskich na Kongres. Dla zorjentowa- 
nia się w ilości ewentualnych uczestników otwieramy li
stę zapisów wstępnych. Zgłoszenia przyjm uje Sekretarjat 
Związku, Czackiego 1 m. 1, tel. 5,17-85, w poniedziałki, 
środy i piątki od 18 do 20.

Przy sposobności przypominamy, że na członka Mię
dzynarodowego Związku Budowy Mostów i Konstrukcyj 
(A. I. P. C.), może się zapisać każdy członek naszego 
Związku po wpłaceniu kwoty 20,— zł. jako rocznej składki.

KOMISJA KONSTRUKCYJ DREWNIANYCH.

Prace normalizacyjne.

W ostatnich czasach wszędzie można stwierdzić wiel
kie zainteresowanie drewnem, nietylko jako m aterjałem 
do budowy t. zw. „tanich domów", ale też jako m aterja
łem do bardzo poważnych konstrukcyj inżynierskich, jak 
hangary, hale dużych rozpiętości, wieże antenowe i t. p. 
Ogólnie znane zalety drewna — korzystny stosunek wy
trzymałości do ciężaru, łatwość obróbki, szybkość budowy,



względna taniość, przy wciąż rozwijającej się technice 
uodporniania drewna na wpływy atmosferyczne i ogień, 
skłoniły konstruktorów zagranicznych do opracowania 
szeregu nowych, racjonalnych konstrukcyj drewnianych, 
opartych na dokładnych badaniach własności m aterjału. 
Prace te, zwłaszcza w Niemczech, Stanach Zjedn. A. P. 
i Sowietach, znalazły wyraz w obszernej literaturze technicz
nej, przepisach i normach. Dziś projektowanie konstrukcji 
drewnianej w tych krajach jest równie wyczerpująco uję
te przepisami jak  projektowanie w żelbecie czy stali. 
Inaczej przedstaw ia się ta  sprawa u nas, Obowiązujące 
obecnie przepisy M. R. P. z 1928 r. trak tu ją  konstrukcje 
drewniane bardzo pobieżnie, — konstruktorzy co krok na
tra fia ją  na braki i wątpliwości.

Polski Związek Inżynierów Budowlanych, doceniając 
znaczenie drewna, jako bardzo ważnego m aterjału  budow
lanego w Polsce i chcąc umożliwić racjonalne projektowa
nie i wykonywanie konstrukcyj drewnianych, powołał w lu
tym r. b. Komisję Konstrukcyj Drewnianych pod przewod
nictwem prof. dr. inż. S tefana Bryły. W skiad Komisji 
weszli wybitni przedstawiciele św iata naukowego, urzędo
wego i fachowego1). Zadaniem Komisji było opracowanie 
nowych norm i przepisów dla projektowania konstrukcyj 
drewnianych.

Podstawą prac Komisji byl projekt norm opracowa
ny przez prof. dr. inż. W acława Żenezykowskiego. W cią
gu 5 posii dzeń, dzięki wyczerpującemu ujęciu zagadnienia 
przez autora projektu i energicznemu przewodnictwu ob
rad, Komisja przedyskutowała całość projektu tak, że 
w niedługim czasie, po wprowadzeniu drobnych uzupeł
nień, będzie on przygotowany do druku jako norma I'. 
K. N.

Projekt norm, oparty na najnowszych badaniach kon
strukcyj drewnianych u nas i zagranicą, uzgodniony z nor
mami niemieckiemi i sowieakiemi, obejmuje następujące 
działy:

1) naprężenia dopuszczalne, z uwzględnieniem wszel- 
kich czynników wpływających na ich wartość,

2) sposoby obliczania elementów podlegających roz- 
ciąganiu i  ściskaniu osiowemu lub mimośrodkowemu, wy- 

boczeniu, zginaniu i ścinaniu, oraz części łuków,
3) sposoby obliczania złącz typu sworzniowego, a więc 

na dybie dębowe, sworznie (bolce), śruby, rurki, gwoździe 
i wkręty,

•) Skład Komisji podano w Nr. 1 Biuletynu.

4) sposoby obliczania połączeń na pierścienie gładkie 
i zazębione, na klocki i krążki.

Nowe przepisy, zawierające wszelkie dane liczbowe 
w tablicach i wzorach, będą uzupełnione licznemi wykre
sami, co ogromnie ułatw i orjentowanie się w wyborze od
powiednich danych.

In. M arjan Wł. Wenolowxki. 
sekret«rz Kom«tji.

Z OSTATNIEJ CHWILI

WIADOMOŚCI Z ODDZIAŁU GDYŃSKIEGO.

1) W dn. 20 kwietnia kol. Obmiński wygłosił w lokalu 
Związku refera t dyskusyjny na tem at „Zastosowanie pa
tentu  Monnoy. r  przy budowie wieży ciśnień w Mościcach".

2) W dn. 20 kwietnia odbyła się wycieczka Krajo- 
znawczo-techniczna Związku do cegielni w Ossowej.

3) W dn. 18 b. m. o godz. 20 w lokalu Związku Kol.
H. W agner wygłosił refera t dyskusyjny na tem at „Prob
lem parcia ziemi na dużych głębokościach".

4) Na dzień 1 czerwca przewiduje się pogadankę ko
leżeńską prowadzoną przez Kol. Szytko-Szczetkowskiego 
na tem at .,Kolejka na Kasprowy1.

5) Reflektanei na wykonanie obliczeń statycznych dla 
Kom isarjatu Rządu i innych instytucji proszeni są o za
rejestrowanie się u członka Zarządu, Kol. Germana.

fi) W dn. 5 b. m. z inicjatywy tu t. Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Szkole Rzemieślniczo-Przemysł >wej zostały 
uruchomione kursa dokształcające dla podmistrzów z za
kresu żelbetnictwa. Z ram ienia Związku Koledzy Wagner, 
Fafius, Obmiński i German przyjęli obowiązki wykładow
ców.

7) Zarząd Oddziału w ystąpił do Izby Przemysłowo- 
Handlowej z inicjatywą utworzenia w Gdyni laboratorjum 
badawczo-kontrolnego betonu i innych materjałów budow
lanych. ]).

') Inicjatyw a Zarządu Oddziału je s t na wszechmiar 
aktualna. Gdynia, m iasto blisko stutysięczne, ośrodek wiel
kiego  ruchu budowlanego, dotychczas nie posiadała nawet 
prowizjum podobnego laboratorjum . Próby odsyłano do ba
dań częstokroć do Politechniki w Gdańsku. Stan taki, — 
nic trzeba dodawać — był jednak wysoce anormalny i 
przeszkadzał częstokroć normalnemu tokowi robót budow
lanych.
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Zakł. Graf. „DRUKPRASA", Nowy Świat 54, Tel.: 615-56 i 242-40.
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Określenie betonu jako m aterja łu  o żądanych własno
ściach przy pomocy warunków technicznych jest spraw ą 
bardzo złożoną. Pomimo wielu wysiłków i dokonanych, zwła
szcza w ostatnich latach kilkunastu, licznych prac badaw
czych nad tym m aterjałem  w poszukiwaniu zależności, ja 
kie zachodzą pomiędzy jego własnościami a własnościami je 
go składników i ich ilościowemi stosunkami, zagadnienie to 
nie jest jeszcze całkowicie rozwiązane. Zwłaszcza brak jest 
danych do ścisłego ujęcia warunków technicznych, zapew
niających należyte zachowanie się betonu w postaci n a 
wierzchni drogowej czyli tego rodzaju wytrzymałości, któ
ra jest znana pod nazwą ścieralności.

Godzi się dlatego zanotować in teresujące i poczęści no
we pomysły warunków technicznych zaw arte w pracy inż. 
J. Fedi'), dotyczące betonu wogóle, a w szczególności beto
nu drogowego.

Autora omawianej pracy z przedmowy, skreślonej 
przez znanego prof. M. A. Caquot, poznajemy jako doświad
czonego kierownika budowy licznych dróg betonowych, z 
treści zaś książki widzimy, że je s t to trzeźwy eksperymen
tator, śmiało staw iający swoje tezy, oparte na pozytywnych 
doświadczeniach i obserwacjach!.

Na wstępie spotykamy się ze słusznem zdaniem, że pro
blem betonu, jak  zresztą wiele problemów technicznych, 
jest prosty tylko wówczas, gdy rozpatrujem y go powierz- 
■chcwnie, natom iast w miarę pogłębiania go, spotykamy co
raz więcej subtelnych ale doniosłych zagadnień, z którymi 
musimy się liczyć.

Rozpatrzymy tu  pokrótce tylko wnioski dotyczące do
zowania betonu.

Inż. Fedi jest zdecydowanym zwolennikiem rozpatry
wania betonu jako konglomeratu większych kamieni, spo
jonych zaprawą. Rozpatruje więc grube kruszywo oddziel
nie, zaprawę zaś oddzielnie i w konsekwencji słusznie tw ier
dzi, że uziarnienie piasku jest zagadnieniem odrębnem od 
uziarnienia grubego kruszywa, gdyż inną rolę odgrywa pia
sek jako składnik zaprawy, a inną żwir lub tłuczeń jako 
składnik betonu. Dozowanie betonu powinno wyraźnie pa
nować nad składem zaprawy z jednej strony i nad je j ilo
ścią w stosunku do grubego kruszywa —  z drugiej strony. 
Jest to wyraźnem odrzuceniem nieco mętnych poglądów na

’) Les betons et les revetem ents betonnes des chaus- 
sees par. J. Fedi P aris  et Liege 1935.

„idealne" uziarnienie kruszywa, wyrażone taką czy inną 
krzywą przesiewu ustaloną a priori, na korzyść postula
tów, które się w ysuwają przy badaniu fizykalnych zjawisk 
zachodzących w betonie1).

Wychodząc z tego założenia i zastanaw iając się nad 
warunkam i, które najlepiej charakteryzują beton, inż. F e
di proponuje, ażeby obok wskaźnika camentowo - wodnego 
(c/w ), dającego stosunek wagowy cementu i wody, wpro
wadzać do warunków technicznych wskaźnik cementowo- 
plaskowy (c /s ) , określający wagowy stosunek cementu do 
piasku

Należy tu  zaznaczyć, że wskaźnik c /s  w znacznym stop
niu określa zawartość wody, jednocześnie jednak charakte
ryzuje on., bardziej wyraźnie niż to czyni wskaźnik c/w, po
rowatość betonu, dając w każdym wypadku beton o okre
ślonej „tłustości zaprawy".

Wskaźnik cementowo-wodny jest zawsze potrzebny do 
przewidzenia wytrzymałości betonu, przyczem wzór Bolo- 
mey‘a jest, zdaniem inż. Fedi, słusznie uważany za najod
powiedniejszy do tego celu.

Jako piasek „najbardziej charakterystyczny" uważa 
ziarna kruszywa od 0.5 do 2 mm średnicy i to ze względu 
na zjawiska kapilarności, zachodzące pomiędzy ziarnami. 
To zachowanie się ziarn różnych wielkości w stosunku do 
wody w ytw arza fizykalną granicę między piaskiem i żwi
rem, wym agającą w konsekwencji wyróżnienia w betonie 
zapraw y jako składnika wymagającego dla siebie specjal
nych warunków technicznych3) .

D rugą charakterystyczną cechą betonu, która powinna 
być u ję ta  w w arunkach technicznych jest zdaniem inż Fe
di absolutna objętość p  kamyków (żwiru lub tłucznia) za
w artych w jednostce objętości betonu. Objętość ta  w beto
nach drogowych powinna być możliwie największa.

W ytrzymałość na ścieranie naw et najtłustszych za
praw  je s t wyraźnie niższa od ściera’ności tw ardych kam ie
ni, używanych w budownictwie.

Pragnąc mieć beton o dużej wytrzymałości na ściera
nie należy dążyć, aby jego powierzchnia składała się w n a j
większej swojej części z powierzchni kamiennej, a w możli
wie małej części z zapraw y choćby najtłustszej, przytem

z) Por. autora „Fizyczne cechy piasku w  betonie" Ce
ment 1933 N r. 8 i 9.

3) Por. au tora ,,Beton o przewidzianej wytrzymałości" 
Przegl. Tech. 1934 Nr. 2 i 3.



kamienie te powinny mieć duże wymiary, gdyż w tym  wy
padku będą one dobrze zakotwione w masie i będą mniej 
podlegały wybijaniu niż male kamyki.

Inż. Fedi zaleca stosowanie do nawierzchni jedynie 
najgrubszych frakcyj tłucznia i możliwie najm niejszej ilo
ści zaprawy, byle ona wystarczyła do wypełnienia próżni 
i spojenia kamyków.

Do zredukowania ilości zaprawy dąży on nie tyle przez 
dobranie uziarnienia tłucznia o najm niejszej zawartości 
próżni, gdyż chce uniknąć mniejszych kamyków, ile przez 
energiczne ubijanie, dając przykłady, gdzie zastosowano 
tłuczeń o jednej tylko frakcji 40/60 mm. W tym przykła
dzie wzbudza pewne zdziwienie (może niesłuszne), tw ierdze
nie, że w takim  betonie osiągnięto p =  0.65, to znaczy, że 
objętość zapraw y wynosiła 0.35 objętości betonu. Biorąc pod 
uwagę, że najściślej ułożony i ubity tłuczeń o jednej wiel 
kości ziarn ftie ńiiewa mniej niż 0.42 próżni, adawałoby się, 
że p nie może być przy tem  uziarnieniu większe niż 1—0 42 
=  0 58. , -

Im bardziej chcemy się zbliżyć do betonu o minimum 
zaprawy tem bardziej musimy dbać o energiczne ubijanie, 
a im to ubijanie ma być bardziej energiczne tem zapraw a 
w betonie musi być mniej wilgotna.

Określając trzy  typowe betony inż. Fedi podaje nastę
pujące charakterystyki:

1) beton lany, ubijanie żadne, p =  0.4
2) beton półciekły, ubijanie zwTykłe p =  0.5
3) beton ubijalny, ubijanie energiczne p =  0.65
Energiczne ubijanie rozumie się z zastosowaniem

w strząsania lub przetrząsania i właściwego ubijania.
Trzeci warunek techniczny dla betonów drogowych jest 

to określenie ścisłości [3 betonu (nazywamy to też wTodo-

szcze’nością), k tórą rozumie jako sumę absolutnych objęto- 
ści m aterjałów  stałych w jednostce objętości betonu. Ponie
waż jednak cement wiąże chemicznie pewną ilość wody i za
mienia ją  niejako w ciało stałe, co się w yraża powiększe
niem objętości pyłków cementu przy hydratacji, należy w 
sumie absolutnych objętości przyjmować absolutną objętość 
cementu pomnożoną przez spółczynnik k =  1.6 do 1.8 więc 
p =  s +  p +  kc, gdzie s, p i c są to absolutne objętości 
piasku, tłucznia i cementu w jednostce objętości betonu. 
Spółczynnik k =  1.8 dosyć dobrze odpowiada otrzymanym 
przez nas wynikom w badaniach nad porowatością zaczynu 
cementowego 4) , jest on raczej za mały.

Doszliśmy bowiem do wyniku, że cement po zupełnej
praktycznie hydratacji więzi wodę przeciętnie w ilości 30%
swej wagi suchej przed hydratacją, stąd absolutna objętość
zhydratyzowanego kilogram a cementu w te j najprostszej
. .. , , . 1 , 0.623
koncepcji będziemy +  0.3 =  0.623, skąd k =  q 323 =  1-92

Te trzy  w arunki techniczne charakteryzują w sposób 
pozytywny pewne własności betonu i godne są bliższego za
interesowania.

Nie ukrywam y zadowolenia, że podstawowe pog'ądy in
żyniera Fedi (na piasek, na zaprawę, na szczelność betonu), 
będące pewną nowością w stosunku do rozpowszechnionych 
obecnie w literaturze zachodniej poglądów, pokrywają się 
prawie całkowicie z postulatam i, które wysunęliśmy i uza
sadniliśmy doświadczalnie przed kilku laty  i na których o- 
pieram y doświadczalno-obliczeniową metodę dozowania be
tonu.

ł) P or au tora „Spos. dośw. — obi. dozowania betonu" 
Przegl. Tech. 1935, Nr. 5 i 6.

INŻ. ARCH JA N  REDA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE -  BOMBY ZAPALAJĄCE
Nie budzi wątpliwości fak t, że cała zaciekłość przysz

łej wojny lotniczej skupi się na m iastach i ośrodkach prze
mysłowych, że wybuchnie ona bez żadnych wstępów dyplo
matycznych, że usiłowania przywódców floty napow ietrz
nej pójdą w kierunku zdobycia jaknajwiększych sukcesów, 
może nietyle m aterjalnych, ile moralnych.

Niezrozumiałem je st tem bardziej, dlaczego budownic
two przeciwlotnicze cywilne spotyka na wielką niechęć za
równo ze strony społeczeństwo jak  i czynników powoła
nych do propagowania tego budownictwa.

Stosowanie zarządzeń przeciwlotniczych w budownic
twie z niezrozumiałych powodów' napotyka na duże tru d 
ności, techniczne i psychiczne, a głównymi zarzutam i są 
argum enty nieprodukcyjności dokonanego wkładu kap ita
łu, oraz wynikające z błędnego przeświadczenia, że i tak  
nic nie zdoła się oprzeć bombie lotniczej. Te same arg u 
menty możnaby skierować przeciwko wydatkom na uzbro
jenie i utrzym anie arm ji a jednak w budżetach wszystkich 
państw, ten nieprodukcyjny kapitał istnieje i m agazynuje 
się na czas zupełnie nieokreślony, gdyż nie do pomyślenia 
jest fak t, żeby naród organizował i zbroił się dopiero w mo
mencie wybuchu wojny. Tak samo nie do pomyślenia jest, 
aby budowanie przeciwlotnicze nastąpiło  w chwili wybu
chu wojny, lub w chwili kiedy okaże się, że wojna „wisi 
w powietrzu". Niezmiernie ważną rzeczą jest, aby wszy
stkie środki zaradcze powstawały w tym  samym czasie 
i przestrzeni co i środki niszczące.

N a tem  miejscu pragniem y omówić tylko bezpiecze- 
nie przeciwko bombom zapalającym , jako przedstaw iają
cym największe niebezpieczeństwo dla m iast. Niszczenie 
objektów bombami burzącemi, musi być wykonywane z sa
molotu przy pomocy celowania, które pod różnymi wzglę
dami tra f ia  na rozliczne trudności natu ry  psychicznej i 
technicznej. Bombami zapalającemi nie trzeba koniecznie 
celować, gdyż ilość ich, biorąc pod uwagę ciężar bomb, jaka 
może byj jednorazowo zabrana n a  samo’ot i zrzucona na 
miasto, sięga cyfr poprostu astronomicznych. Już w 1930 
r. w F rancji i Niemczech były konstruowane samoloty 
bombardujące, których ciężar użytkowy wynosił przeszło 
28 tonny, a w chwili obecnej są konstruowane samoloty, 
których ciężar użytkowy przekroczył 40 tonn, a (w Sowie
tach. podobno naw et do 87 tonn).

W aga zaś bomb zapalających wynosi, od 200 gram 
(Anglja) do max 15 kg. (A m eryka), średnio 7 kg. Mając 
tak ą  ilość m aterja łu  bojowego, lotnik nie będzie go oszczę
dzał i nie będzie wyszukiwał dla nich celu, lecz będzie je 
poprostu rozrzucał jak  „ulęgałki".

Różnica trudności bombardowania gazowego w prze
ciwieństwie do bombardowania bombami zapalającemi po
lega n a  potrzebie stosowania większej ilości m aterjału  bo
jowego. aby osiągnąć skutek bombami gazowemi, gdyż w /g. 
różnych zdań ilość gazu potrzebna do zatrucia 1 km” wy
nosi od 10 do 40 tonn gazu, oraz, że skuteczność gazów 
jest zależna od całego szeregu czynników, na które a ta 



kujący nie ma wpływu, jak  tem peratu ra , w iatr, pogoda 
i t. p. Skutki działania bomb burzących są lokalne, nato
miast skutki bomb zapalających i gazowych są jakgdyby 
postępowe, rozszerzające się, nie m ając zarówno ogranir 
czenia w ogromie spustoszenia, ja k  i czasie trw an ia  n i
szczenia, działając jednocześnie deprym ująco na psychikę 
ludności. Bomba zapalająca elektronowa i fosforowa, wy
bucha snopem ognia o b. silnem natężeniu św iatła i od
powiedniej tem peraturze, co bez względu na ostateczne 
skutki działania wywołuje panikę.

Zdaje się, że obok innych bomb zapalających, n a j
częściej będą stosowane bomby elektronowe i fosforowe, 
dające b. wysoką tem peraturę w chwili eksplozji, bo wyno
szącą 2.000 — S.OOÔ C.

Zabezpieczenie budowli od zniszczenia i skutków bomb 
zapalających jest zupełnie pewne i stosunkowo niekosztow- 
ne. Wykonanie ostatniego stropu i dachu z płyty żelazo- 
betonowej, daje nam  zupełną gw arancję bezpieczeństwa 
przed bombami zapalającem i (rys. 1).

Płyta żelbetowa dachowa, w zależności od rodzaju 
dachu, bywa niejednokrotnie tańsza niż drewniane w ią
zanie. Stropy nad ostatn ią kondygnacją we wszystkich 
prawie dziś nowowznoszonych budynkach buduje się jako 
ogniotrwałe żelazobetonowo-pustakowe. Poddasza użytko
we, (czy są wogóle potrzebne? Niemcy w 60% oczyścili 
poddasza z rupieci. Okazało się wtedy, że są one zbędne 
i zaczęto przerabiać je  na mieszkania) powinny być po
zbawione jakiegokolwiek drzewa, podłóg, m aterjałów  ła t
wo zapalnych.

Wszystkie środki przeciwogniowe zabezpieczają m ater
jały palne tylko przeciwko iskrom i rozpryskom ognia, n a 
tomiast nie uodparniają m aterja łu  przeciwko ogniowi dzia
łającemu przez dłuższy czas.

Bomba elektronowa, wytwarza tem peraturę do 
3000”C, a wiemy, że żelazo już w tem peraturze 1600°C 
traci swoje właściwości konstrukcyjne. Praw da, że bom
ba elektronowa nie da te j tem peratury  na dużych prze
strzeniach, lecz na niewielkiej powierzchni wokół miejsca 
wybuchu, ale wystarczy, żeby ten wybuch odbył się na 
belce, dźwigarze konstrukcyjnym  lub w jego pobliżu, aby 
zrujnować całą oknstrukcję.

Najbardziej odpornym m aterjałem  na wysoką tempe
raturę, wstrząsy i uderzenia jest żelazobeton odpowiednio 
zrobiony.

Aby np. określić grubość płyty dachowej zabezpiecza
jącej od przebicia bombą zapalającą o wadze 5 kg., przyj

miemy pod uwagę wzór (nie wnikając w jego wyprowa
dzenie), na przenikanie bomby w dany m aterja ł wskutek

p
ciężaru własnego i szybkości) 1 =  a v .  gdzie 1 =  głębor

kości przeniknięcie bomby, a =  współczynnik zm niejszają
cy to  przenikanie w zależności od m aterja łu  (współczynnik 
oporu), p =  w aga bomby, d =  średnica bomby, v =  szyb
kość końcowa bomby.

Z tego wzoru można wyliczyć, że bomba o wadze 5 kg. 
przebije płytę na głębokość 6,5 cm. Przy obliczaniu g ru 
bości płyty należy jednak uwzględnić, że skutkiem uderze
nia bomby wytworzy się, poza zagłębieniem od strony ze
wnętrznej płyty, zjawisko odprysku od strony wewnętrznej, 
które musimy również u jąć pewnem obliczeniem, chcąc okre
ślić grubość płyty, k tóra bezwzględnie zatrzym a bombę.

3__
Wzór H = t  | /  C —K określa taką grubość płyty przy któ
rej zjawisko odprysku nie spowoduje dziury w płycie.

H =  grubość płyty, t  =  współczynniki oporu, C =  wa
ga m aterja łu  wybuchowego, a dla bomb zapalających jest 
zarazem ciężarem bomby, K =  odległość środka ciężkości-- 
bomby od powierzchni uderzania —  praktycznie % dłu
gości bomby.

Ztego wzoru obliczamy, że cała grubość wyniesie 12 
cm , aby była zdolna zatrzymać bombę 5 kg. na powierzchni 
dachu. Głębokości wzrywu wskutek wybuchu mas możemy 
nie obliczać, gdyż siła wybuchu bomb zapalających je s t mi
nimalna.

Z tego wynika, że, albo należy 8 c-metrową płytę pogru
bić do 12 cm., albo przyjąć pod uwagę fakt, że następny 
strop żelbetonowy już bombę napewno utrzym a (nawet i o 
większej wadze), tem bardziej, że bomba przez wybuch 
i przebicie jednego stropu straciła  na sile, a nawet wcale 
je j nie posiada, jeżeli była bombą uderzeniową. Bomb za
palających o opóźnionym wybuchu, należy się mniej oba
wiać, gdyż skonstruowanie zapalnika o minimalnym opó
źnieniu wybuchu stw arza poważne trudności techniczne 
operowania temi bombami. Nie można jednak pominąć fak
tu , że przyjęta tu  pod uwagę bomba o wadze 5 kg. nie 
je s t najcięższą z typu bomb zapalających, gdyż są stoso
wane bomby zapalające o wadze do 15 kg. Z większym 
jednak ciężarem bomb zapalających różnego rodzaju nie 
należy się poważnie liczyć, gdyż celem bomby zapalającej 
to dach, poddasze i dem oralizacja silnym ogniem. Równo
cześnie bomby zapalające o większym ciężarze przebijają 
cały szereg stropów, a dostawszy się do piwnic eksplodują, 
dając minimalne rezultaty! Wskazanem jest bardziej kon
struowanie poddaszy z dwóch stropów żelbetowych z w ar
stw ą powietrza min. 60 cm. między sobą, niż z jednego 
większsj grubości choćby naw et równej podwójnej sumie 
grubości stropów, zarówno ze względów bezpieczeństwa, ze 
względów ekonomicznych jak  i koserwacji samego budynku. 
Grubość konstrukcyjna, gdyby się można było tak  wyrazić, 
w tych wypadkach nie ma znaczenia, gdyż grubość i kon
strukcja  stropu w ytrzym ała choćby tylko na przenikanie 
bomby ,jest zawsze z poważnym zapasem w stosunku do 
potrzebnej norm alnej konstrukcji. P rzy poddaszach użyt
kowych, w myśl powyższych zasad, spraw a przerwy mię
dzy stropam i je s t automatycznie rozwiązana, należy tylko 
pomyśleć o podłogach i ściankach działowych, które po
winny być przezroczyste, aby umożliwiły obserwacje całego 
poddasza. P rzy poddaszach nieużytkowych, odległość mię
dzy stropam i musi być taka, aby umożliwiała u su w arit 
skutków upadku jakichkolwiek bomb zapalających, tem 
bardziej, że taka sam a odległość je s t również potrzebna 
przy konserwacji budynku. Wysokość tę można określić na 
60 cm. w najniższym miejscu. Stosowana obecnie najeżę-



ściej polepa, jako ocieplenie, jest również dobrym m ater
jałem  przeciw bombom zapalającym.

Ponieważ, bomby zapalające będą przeważnie uderze
niowe, to też cały szereg usiłowań idzie w kierunku wy
wołania wcześniejszego wybuchu bądź to za pomocą sia
tek metalowych układanych ponad dachem, bądź to przez 
układanie na dachu odpowiednio skonstruowanych zbior
ników, któreby automatycznie po otrzym aniu uderzenia, 
eksplodowały odpowiednimi związkami chemicznemi, neu
tralizując skutek upadku bomby zapalającej, a może i ga
zowej. Niemcy w ym agają doprowadzenia hydrantów, aż na 
poddasze celem gaszenia skutków pożaru. Nie wiadomo, 
czy to jest słuszne i konieczne, gdyż przeważnej części bomb 
zapalających nie można gasić wodą, bo w ytw arza się mie
szanina piorunująca dopiero wówczas wzniecająca ogień 
na dobre.

Koniecznem jest również zaizolowanie ostatniego stro
pu nad budynkiem w arstw ą papy przyklejonej na lepiku 
pod polepą, z uwagi na powyżej wskazane niewłaściwe spo
soby gaszenia pożaru, jak  i z powodu zniszczenia pokrycia 
dachowego przebitego bombami w czasie ataku  lotniczego.

Wszystkie nasze obecne domy sta re  i nowowznoszone, 
z nielicznemi w yjątkam i domów F. K. W., są pierwszorzęd
nym m aterjałem  dla bomb zapalających, nie tylko z uwagi 
n a  konstrukcję dachu, lecz gęstość i rodzaj zabudowania.

Mówić dziś o sposobach uodpornienia przeciw ogniowi 
istniejących starych domów, to  mówić o utopji, ale możli- 
wem i koniecznem jest już dziś, natychm iast, wprowadze
nie przymusu budowania przeciwlotniczego, choćby nara- 
zie w granicach poddaszy, . drogą rozporządzenia łub 
ustawy.

ST. ZAYKOWSKI.

PASKI OBSERWACYJNE

P rasa codzienna stołeczna w ostatnich miesiącach po
dawała bardzo często krótkie komunikaty o zarysowaniach 
się budynków w różnych dzielnicach m iasta, ostatnio zaś 
podaje alarm ujące wieści o zauważonych katastrofalnych 
objawach i o fatalnym  stanie budynków w dzielnicy s ta 
romiejskiej.

K atastrofy  budowlane, w ydarzające się w ostatnich 
latach w W arszawie, s ta ją  się impulsem do zwiększenia 
czujności właściwych czynników budowlanych, które s ta ra 
ją  się wszelkiemi rozporządzalnemi środkami zapobiegać 
nieszczęśliwym wypadkom.

Zazwyczaj zauważone w budynkach niepokojące obja
wy, jak  zarysowanie się ścian głównych, pochylenie się czę
ści budynku, deformacje stropów drewnianych, spowodowa
ne przegniciem lub zniszczeniem z innych powodów be'ek 
stropowych drewnianych, podmoczenie grun tu  pod funda
mentami od przypadkowego zalania piwnic wodą z pęknię
tych nieszczelnych ru r  wodociągowych i t. p., są zazwy
czaj pierwszym alarm em  zaniepokojenia stanem  bezpie
czeństwa w użytkowaniu takiego budynku.

W następstwie, zauważonych w budynku niepokojących 
objawów, przeważnie zbiera się n a  miejscu komisja tech
niczna, celem zbadania stanu naruszonej lub podejrzanej 
statyczności budynku. W wyniku badań, przeprowadzonych 
w zagrożonym budynku, komisje techniczne w ydają pewne 
nakazy, które w jednych wypadkach ograniczają się do 
wskazania napraw  doraźnych, w innych zaś komisje za
rządzają natychmiastowe zebezpieczenia, jak  stemplowania 
z pozostawieniem wszystkich mieszkańców na miejscu, lub 
polecają częściową ewakuację; w wypadkach bardzo gro
źnego stanu budynku komisje zarządzają naw et natychm ia
stową i całkowitą ewakuację mieszkańców takiego domu.

Często jednak w budynkach murowanych stan  zaryso
w ania ścian nośnych lub deform acje innych części kon
strukcyjnych w chwili przeprowadzanych badań nie dają 
jeszcze podstaw do obaw. Objawy zauważone jeszcze nie 
są zapowiedzią bliskiej katastrofy  i bezpieczeństwu publicz
nemu bezpośrednio nie grożą. Mogą to być jednak objawy, 
które w stosunkowo niedługim czasie zwiększą swe roz
miary i wtedy staną się groźne dla równowagi statycznej 
budynku .

Niezawsze w zarysowanych budynkach murowanych 
komisje techniczne są w możności doraźnie, w ciągu swej 
najwyżej kilkogodzinnej bytności, zarówno ustalić ściśle

przyczyny zarysowań, jak  przewidzieć ewentualne możli
wości dalszego ciągu ruchów w wyodrębniających się ele
mentach zagrożonego budynku.

Poza spraw ą doraźnych zarządzeń ze względu na bez
pieczeństwo publiczne, w przeważającej ilości wypadków 
w zagrożonych budynkach konieczne jest przeprowadzenie 
obszerniejszych badań technicznych, a między innemi ba
dań w celu ujaw nienia ruchów w konstrukcyjnych murach, 
w sklepieniach, przekrywających pomieszczenia, w skle
pieniach nad otworami okiennemi lub drzwiowemi, w a rk a 
dach, w słupach i t. p., w których w ystąpiły rysy, skru
szenia, przesunięcia lub inne oznaki, świadczące o zmie
nionych w arunkach pracy elementów budynku. Do tego ce
lu służą znane od dawna, tak  zwane paski obserwacyjne 
lub kontrolujące, zakładane poprzecznie na badanych ry 
sach ścian.

Prym ityw ną nam iastką pasków obserwacyjnych jest 
zwykły konserwacyjny remont, zazwyczaj bardzo powierz
chowny i nie uwzględniający potrzeby usuwania przyczyn 
tych lub innych rys, występujących na ścianach głównych, 
a w najlepszym  wypadku ograniczający się do tak  zwa
nego „przerznięcia“ rys na tynkach i do ich zatarcia. W 
ten  sposób zalepione na zewnętrznych tynkach rysy mogą 
się wznawiać po pewnym czasie z dwóch przyczyn: wysy
chania świeżej zapraw y (wapiennej, wapienno-gipsowej lub 
gipsowej) i niezwiązania się jej ze s ta rą  wyprawą, lub 
też wskutek istnienia pewnych powolnych ruchów w wy
odrębniających się partjach  murów. Z tego powodu wzna
wianie się rysy na zaprawionym tynku może być tylko do 
pewrnego stopnia oznaką istnienia ruchów w pewnej części 
budynku, lecz symptomem niem iarodajnym , gdyż może tu  
także występować wada wykonania, w ynikająca z wysy
chania wprowadzonej do rysy zaprawy, z niedokładności 
napraw  i t. p. Zaznaczyć należy, że takie wielokrotne po
rządkowe i tylko powierzchowne remonty budynków z bie
giem lat mogą w dosłownem tego słowa znaczeniu u k r y ć  
bardzo groźne podziały, powstające w m urach głównych, 
które stale zaprawiane na zewnętrznych tynkach ukazują 
się ciągle jako t. zw. „niewinne" włoskowate rysy

W praktyce zauważyłem niejednokrotnie w starych bu
dynkach takie zamaskowane wąskie rysy na tynkach, pod 
któremi istniały od dawna pęknięcia murów, dochodzące do 
szerokości 2 i 3 cm.

Bardzo często bywa, szczególniej w starych budynkach,



gdzie tynki odstają od swego podłoża na m urach, że rysy 
na zewnętrznej wyprawie w ystępują w innych, raczej przy
padkowych miejscach i nie stanowią ciągłości tych isto t
nych podziałów, jakie nastąp iły  w m urach. W takich wy
padkach rysy na tynkach nie d a ją  właściwego obrazu 
istotnych zmian, które zaszły w murach.

Z tych względów paski obserwacyjne należy zakładać 
bezpośrednio na obnażonych cegłach po uprzedniem usu
nięciu z nich tynków zewnętrznych.

Wybór właściwego miejsca dla pasków obserwacyjnych 
ma zasadnicze znaczenie przy przeprowadzaniu badań nad 
ewentualnemi zmianami, jakie mogą następować w bada
nym objekcie w ciągu pewnego, określonego czasu.

Zarysowania murów w ystępują w najrozm aitszych 
postaciach, w zależności od s tru k tu ry  murów, od stanu wy
trzymałościowego składowych części, a więc cegły i zapra
wy, od układu murów, od sił działających w zmienionych 
warunkach, wskutek powstałych przerw  w murach oraz 
od szeregu innych przyczyn, które mogą występować przy
padkowo.

Charakterystyczne form y spotkanych zaryscwań mu
rów pozwalają na następującą ich systematykę.

1) Zarysowania bez łam ania cegieł:
a) poziome,
b) poziome i jednocześnie pionowe, czyli tak  zwane 

schodkowe.
2) Zarysowania z łamaniem cegieł:

a) pionowe,
b) skośne,

c) nieustalonego kierunkuj
3) Zarysowania przy rozczepianiu się murów n a  skrzy

żowaniach lub na ich stykach.
Mogą się zdarzyć takie wypadki zarysowań murów, że 

jednocześnie na linji te j samej rysy  w ystępuje kilka ich 
rodzai. Oczywistem jest, że, chcąc określić rodzaj zary
sowania muru, bezwarunkowo konieczne jest jego odsłonię
cia przez odbicie w yprawy do czystej powierzchni cegieł.

Materjały, z których można wykonywać paski obser
wacyjne, są: 1) zapraw a cementowa (dla miejsc wilgot
nych); 2) zaprawa gipsowa (dla miejsc suchych); 3) 
płytki szklane szerokości około 2 — 3 cm., długości około 
15 — 20 cm., możliwie najm niejszej grubości, umocowane 
do muru na obu końcach zapraw ą cementową — z wolną 
przestrzenią pośrodku nad przerw ą zarysowania w mu
rze.

Naklejanie dla celów obserwacyjnych pasków papie
rowych jest bezwartościowe, gdyż zachowanie się pasków 
takich nie może dać żadnej poważnej i wyraźnej wska
zówki.

Przygotowanie miejsca dla paska obserwacyjnego po
lega na dokładnem odbiciu tynku i starannem  oczyszczeniu 
obnażonych cegieł na powierzchni prostokąta, rozm iaru 
około 15x20 cm. (rys. 1). Kierunek podłużnej osi paska 
obserwacyjnego powinien być prostopadły do głównego kie
runku zarysowania w murze (rys. 2).

W zwykłych warunkach paskom obserwacyjnym, na- 
przykład wykonywanym z gipsu, nadaje się formę, poka
zaną na rzutowym rys. 3.

Przy nakładaniu pasków obserwacyjnych na zaryso- 
waniach murów należy zwracać szczególną uwagę na to, 
ieby przy ich formowaniu nie zapełniać zapraw ą przerwy 
w murze; dlatego koniecznem jest w czasie nalepiania pa
ska podłożyć na rysie pasek blachy lub natłuszczonego k a r 
tonu, szerokości około 2 cm., który usuwa się w parę mi
nut po nałożeniu gipsu, lecz przed jego ostatecznem stw ard
nieniem.
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Rys. 3.

Przy nakładaniu pasków z zapraw  należy pamiętać, 
że ich wartość zależy od siły umocowania, ta  zaś zależy 
od właściwego nawilżenia cegieł wodą.

Aby paski obserwacyjne mogły spełnić swoje zadanie, 
należy jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważny następują
cy w arunek, który może być przeoczony przez mularza, 
zakładającego paski. Cegły, mianowicie, na których umo
cowuje się paski obserwacyjne, n i e  m o g ą  b y ć  
r o z l u ź n i o n e ,  gdyż w takich w arunkach wyniki 
badań mogą wypaść zupełnie fałszywie.

Bezpośrednie formowanie pasków obserwacyjnych na 
sklepieniach je st bardzo kłopotliwe i dość trudne, nato
m iast umocowanie gotowych ufortnowanych pasków nie 
nasuw a żadnych trudności i dlatego do sklepień stosuje 
się zwykle paski gotowe. Zresztą, wcześniej przygotowane



Po kilku lub kilkunastu m inutach paski już stężałe, 
lecz jeszcze wilgotne, należy odwrócić w celu dokonania na 
ich spodzie płytkich nacięć (zadrapań), które wzmogą siłę 
umocowania paska na miejscu przeznaczenia. Do obsadza
n ia gotowych pasków obserwacyjnych należy używać takiej 
samej zaprawy, z jakiej zostały wykonane paski.

Dość często zdarza się, szczególniej w starych budyn
kach murowanych, że w miejscu zarysowania cegły są sto
sunkowo luźne, gdyż skruszona zapraw a nie wiąże ich. W 
tych wypadkach należy stosować paski obserwacyjne znacz
nie dłuższe, bo 30 — 50 cm, obsadzając je  wyłącznie tylko 
na sztywno leżących cegłach.

W zagrożonych budynkach często w ystępują zarysowa
nia w kilku miejscach i na różnych poziomach, wobec cze
go konieczne je st zakładanie większej liczby pasków ob
serwacyjnych, które powinny być kolejno oznakowane nu 
m eram i: 1, 2, 3, i t .  d .; ponad to należy na nich wpisać 
datę założenia (rys. 4).

Kontrola stanu nałożonych pasków obserwacyjnych 
jest czynnością bardzo ważną, gdyż ze stanu i położenia 
pasków można sądzić o zmianach, zachodzących w badanym 
budynku w czasie od założenia paska do chwili sprawdzenia 
jego stanu. Okresy spraw dzania stanu pasków obserwacyj
nych muszą być wyznaczane indywidualnie dla każdego za
grożonego budynku, zależnie od stopnia niepokojących ob
jawów i innych niekorzystnych warunków, które mogą 
mieć wpływ' na przebieg zmniejszenia statyczności budyn
ku. W przeciętnych warunkach, przy zagrożeniach niebez
pieczeństwem w mniejszym stopniu, może być kontrola 
przeprowadzana co 7 — 10 dni.

Sprawdzanie pobieżne pasków obserwacyjnych jest 
niewystarczające, często bowiem zdarza się, że wskutek ja 
kichś wypadków, uchybień lub niedokładności przy zakła
daniu paska, pasek odrywa się z jednej strony i pozosta
je  w pozornej pozycji pierwotnego swego umocowania. W 
takich okolicznościach mogą się nawet powiększać zaryso
w ania w m urach bez powstawania zjaw iska przerw ania pa
ska obserwacyjnego. Z tego względu koniecznem jest każdo
razowe sprawdzanie paska obserwacyjnego — o i'e nie 
uległ przerw aniu od ruchów w zarysowanych murach — 
za pomocą lekkiego opukiwania z obu końców umocowania, 
w celu dźwiękowego upewnienia się, że pasek w należyty

D Z I E N N I K  K O N T R O L I  P A S K Ó W 0  B S E R W A C Y J N Y C H

Dom frontowy, o ficyna............... -....................

przy ulicy .....................

L. L. Data Daty sprawdzań pasków obserwacyjnych
paska Pokoju założenia 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień i t. d.

1 parte r 17 18 VII-35 25/VII-35 1/VIII-35 8 VIII-35
cały cały cały

2 „ 26 V 25/VII-35 1/VIII-36 8/VIII-35
cały cały cały

3 i p. 48 » 25/VII-35 1 VIII-35 8 VIII-35
cały cały przerwany

4 u  P . 86 • . » 25 VII-35 1/VIII 35 8/VIII-35
cały cały cały

3a i p . 48 8 VII1-35 — - —

i t. d. i t. d. i t. d. i t. d. — — —

paski obserwacyjne mogą mieć w wielu wypadkach pow
szechne zastosowanie dla celów badawczych.

Do wyrobu pasków obserwacyjnych należy zaopatrzyć 
sio w foremkę z blachy odpornej na działanie zapraw y gip
sowej (cynkowej, mosiężnej lub t. p ) bez pokrywy i bez 
dna. Foremka powinna mieć ścianki po obwodzie nieco po
chyłe, co ułatw i zdejmowanie jej z formowanego w gip
sie paska. W dolnej części foremki, z obu stron znajdują 
się wykroje rozm iaru 2 x 1 5  m/m, w które w czasie for
mowania paska wstawiamy pasek z blachy o takimże prze
kroju. W ten sposób odlany pasek gipsowy otrzym uje ście
nienie, które powinno się znaleź:, dokładnie nad rysą w mu
rze (rys. 4).

Formowanie pasków może być wykonywane na gładkiej 
blasze cynkowej, na ta fli szklanej i t. p. Dla łatwiejszego 
zdejmowania foremki z gotowego wyrobu można ją  pokryć 
bardzo cienką w arstewką wazeliny lub innego tłuszczu.

Przygotowane w foremkach paski z gipsu bardzo 
szybko tężeją, aby więc zabezpieczyć je od przyw ierania do 
podstawy (blachy, szyby i t. p .), na której są wyrabiane, 
należy jeszcze przed zdjęciem foremki wykonać nią po
ziome przesunięcie, niweczące przyklejenie się do podsta
wy, co uchroni paski od uszkodzenia przy ich zdejmo
waniu.



sposób przyw iera nadal do obu stron zarysowania. Dźwięk 
brzęczący przy opukiwaniu każdego z końców, będzie do
wodził, że pasek z jednej strony odkleił się. Takie paski 
należy natychm iast usuwać i na ich miejsce zakładać no
we w sposób prawidłowy.

Gdy zakładamy kilka lub więcej pasków, należy je  
zawsze na miejscu oznaczyć num eram i kolejnemi oraz za
notować na nich datę założenia. Oprócz tego należy zapro
wadzić dziennik kontroli pasków, według wzoru podanego 
u dołu, str. 238.

W przypadku przerw ania się prawidłowo założonego 
paska otrzym uje się dowód istnienia ruchów w zarysowa
nych częściach budynku. F ak t ten powinien być zanotowa
ny w dzienniku kontroli pasków przez prowadzącego obser
wację zarysowanego budynku. Samoczynne przerwanie się 
paska obserwacyjnego jest ostrzeżeniem o zachodzącem 
pogarszaniu się stanu budynku i w tedy budynek z reguły

podlega ponownym oględzinom przez komisję techniczną.
Jeżeli w wyniku badań, przeprowadzonych w związku 

z samoczynnem przerwaniem  się pasków obserwacyjnych, 
komisja techniczna zarządzi nałożenie nowych pasków, 
n i g d y n i e  n a l e ż y  u s u w a ć  ż a d n e g o  
p r z e r w a n e g o  p a s k a ,  gdyż zarówno różnice 
szerokości przerwy w nim, jak  okresy czasu między datą 
założenia, datą zerwania i datam i da'szych obserwacyj są 
bardzo cennymi charakterystycznym i danymi, które obra
zują ruchy co do ich wielkości i czasu, w którym się odby
ły. Zakładanie nowych pasków obserwacyjnych powinno 
być dokonywane w bliskiem sąsiedztwie przerwanych- pa
sków, przy zachowaniu wyżej omówionych warunków. P a
sek zakładany ponownie znakuje się tym  samym numerem, 
co i ]3r,zei'wany, z dodaniem litery : a, b, c, i t. d dla od
różnienia od przerwanych.

K. TURNOWSKI.

W YKONANIE O P U S ZC ZA N Y C H  ZB IO R N IK Ó W  ŻELBETOWYCH
Określienie kosztów budowy opuszczanych zbiorników 

żelbetowych oraz czasu ich wykonania jest rzeczą bardzo 
trudną ze względu na różne niespodzianki jakie mogą się 
zdarzyć w terenie.

Że przy wykonaniu tych prac musimy się z góry przy
gotować na różne ewentualności terenowe, hydrologiczne — 
to należy już do samej natu ry  tego rodzaju prac. Z d ru
giej strony — często się zdarza, że a priori suggest jonu je
my się „wielką ilością niewiadomych”, rezygnujemy wogóle 
z wszelkiego przewidywania i... przystępujem y do wyko
nania powierzonego nam projektu.

Ponieważ roboty tego rodzaju tra f ia ją  się stosunkowo 
rzadko w praktyce jednego wykonawcy i to w warunkach 
zasadniczo różnorodnych dla każdego zbiornika — stąd  
stosunkowo niewielka ilość możliwości obserwacyjnych, stąd 
niewystarczająca p rak tyka przy wykonaniu, a w rezulta
cie cała masa stale powtarzanych błędów, prowadzących do 
nieprodukcyjnych kosztów i przeciągania czasu wykonania.

Uniknięcie tych błędów, a przynajm niej wydatne ich 
zmniejszenie, je s t możliwe tylko drogą wymiany wzajem
nych spostrzeżeń i doświadczeń. A utor m iał sposobność w 
ciągu 15-tu la t praktyki wykonywać dla różnych celów 
wszystkiego cztery zbiorniki opuszczane. Je st to za mało 
do wyciągania jakichś ogólnych wniosków dydaktycznych; 
prosiłbym czytelnika o przyjęcie niniejszego artykułu pod 
kątem wymiany tych spostrzeżeń, być może, znanych nawet 
niejednym.

Fakt, że w trakcie wykonywania wspomnianych czte- 
rech zbiorników przy nastręczających się trudnościach i 
w minimalnym stopniu mogłem korzystać z doświadczenia 
kolegów i przełożonych, upraw nia mnie do mniemania, że 
uwagi tu ta j zaw arte, mogą się jednak, ogólnie biorąc, 
przydać.

Przytoczono uwagi dotyczą kwestji następujących:
a) projektowanie zbiorników,
b) opuszczanie tychże,
c) zabetonowanie dna.

Projektowanie zbiorników.
Projekt winien być przystosowany do warunków lokal

nych. Jeżeli uwaga projektującego zbiornik, często wy
bitnego specjalisty, jest zwrócona głównie na urządzenie 
wewnętrzne tegoż bez potraktow ania samego „korpusu” pod 
kątem przystosowania się do warunków terenowych, —

wówczas w rezultacie takiego niedopatrzenia będziemy mie
li wielkie trudności przy wykonaniu. Punktem  wyjścia dla 
projektu winny być próbne wiercenia i badanie gruntu.

Pozwoli to nam uniknąć zaprojektowania zbiornika 
zbyt ciężkiego, posadowionego na kurzawce, lub zbyt lek
kiego dla danej kategorji gruntu , niemożliwego do opu
szczenia bez dodatkowego obciążenia.

Zasadniczym warunkiem możliwości opuszczania zbior
nika jest równanie

P R, gdzie P  — waga zbiornika,
R  — opór ziemi przy opuszczaniu. Przy P =  R, 

co się zdarza podczas pracy, mamy równowagę i zbiornik 
bez dodatkowego obciążenia nie poruszy się, również 
przy P L R. Dodatkowe obciążenie uzyskujemy, kładąc na 
rusztowanie wykopaną ziem ę.

Znając z wierceń uwarstwowienie gruntu , możemy w 
przybliżeniu określić opór ziemi (R ).

W iercenia należy wykonać do głębokości nieco większej, 
niż projektowane dno zbiornika,, a to w celu zbadania ro
dzaju podkładu w pobliżu dna. W wyniku wierceń może 
się okazać, że lepiej je s t zakładać dno 20 cm. wyżej, dając 
mniejszą głębokość i rozszerzając go w planie, lub odwrot
nie, — zagłębiając się dodatkowo na 20 — 30 cm. dla prze
bicia się przez warstwę kurzawki do podkładów zwartych 
celem osiągnięcia bardziej sprzyjających warunków dla za
betonowania dna.

Ogólnie biorąc, dla ciężkich gruntów  możemy zaprojek
tować zbiornik o dużej wadze, a więc z grubemi ścianami 
przy małej ilości zbrojenia, przy kurzawce natom iast od
wrotnie. O ile by nam wypadło posadowić zbiornik całko
wicie w kurzawie, gdzie nie moglibyśmy liczyć na oparcie 
się ścian na twardym  gruncie (rzadki zresztą wypadek), 
wówczas musielibyśmy liczyć tylko na tarcie się ścian 
w ziemi. Dla określenia tego tarc ia  może służyć przybliżo
ny wzór D orr’a:

R =  y  | Gn In tg3 |  45° +  S +  G„ tg <pw +  1 j

gdzie
Gn — ciężar gatunkowy poszczeg. warstw
In — grubość pokładu poszczeg. warstw



cpM — natural, kąt zsypu poszczeg. w arstw
S  — przekrój poprzeczny ścian zbiornika w n r  
F  — obwód zewnętrzny ścian zbiornika v; mb 

Wartości
S  i F  otrzymamy z projektu,
Gm i In — z wierceń, a wartości
<p„ — znajdziemy w każdym kalendarzu inżynierskim. 
Przy zbiornikach prostokątnych (liczyć jako skrzynię 

bez dna i stropu) należy zbrojenie zaprojektować dla prze
świtu najdłuższej ściany. Przy prześwicie tejże dłuższej niż 
2,50 m. należy celem zmniejszenia teoretycznej rozpiętości 
płyty dać żebra.

Żebra te korzystniej jest dawać z obetonowanych belek 
żelaznych (to samo dotyczy żeber stropowych zbiornika) 
a to ze w'zgledu na okoliczność, że te ostatnie, wykonane 
w świeżym betonie nie mogą przyjąć na siebie całkowitego 
obciążenia do czasu stwardnięcia betonu. N aturalnie, iż te 
belki muszą być w trakcie roboty odpowiednio rozparte.

Spotykane czasami kroksztynowe zbrojenie ścian jest 
błędem konstrukcyjnym, gdyż dopóki niema dna, ściany nie 
m ają zamocowania i mogą nie wytrzymać parcia ziemi przy 
pustym zbiorniku.

Celem łatwiejszego opuszczania zbiornika lepiej dawać 
ściany tegoż o przekroju trapezowym (cienkie u góry, g ru 
be u dołu), przyczem strona wewnętrzna pozostaje pionowa.

Ważną rzeczą przy opuszczaniu jęst należyta forma 
noża.

Nóż nie powinien być krótszy jak  50 cm, okuty bla
chą g r  2% mm, przytwierdzoną do ścian przy pomocy na
leżycie zabetonowanych kotew. W ten sposób zakończona 
ściana nie podlega uszkodzeniu i deformacjom przy n a
potkanych w terenie kamieniach, dzięki nadanej formie jest 
w stanie je rozbić lub odsunąć.

Opuszczanie.
Po wykonaniu otwartego wykonuje do możliwej w da

nych warunkach głębokości, wykonujemy sam zbiornik i po 
stwardnieniu betonu (około dziesięciu dni) rozpoczynamy

opuszczanie. O ile zbiornik je s t wyższy od 3-ch m. należy 
go zabetonować w dwuch etapach (drugi etap po częścio- 
wem opuszczeniu).

Oszczędzamy w ten sposób energję na zbytecznem pod
noszeniu ziemi w iadram i do wysokości w ystającej nad zie
mię ściany zbiornika. W pewnych wypadkach, o ile na to 
pozwala konstrukcja, możemy w jednej ze ścian pozostawić 
otwór celem przepuszczenia w iadra z ziemią zakładając 
na brzegach otworu odpowiednie zbrojenie.

Podanie norm czasu na kopanie ziemi przy opuszcza
niu jest trudne, zależne głównie od napływu wody.

Przedwstępna kalkulacja może tu  mieć znaczenie tylko 
orjentacyjne. Należy ją  oprzeć na następujących zasadach.

1. Ze względu na stały dopływ wody praca winna 
być kontynuowana bez przerwy na 3 zmiany.

2. Robotnicy zatrudnieni przy wyciąganiu ziemi za
wsze nadążą wyciągać ilości wykopane węwnątrz 
zbiornika. Jeden kołowrót do wyciągania ziemi na
leży liczyć na każde c-a 10 m" planu.

3. Koniecznym warunkiem równomiernego opuszcza
nia wszystkich ścian zbiornika jest podkopywanie 
tychże na całym obwodzie jednocześnie w grun
tach lekkich. Kapanie wzdłuż jednej tylko ściany 
może być wykonywane tylko w gruntach ciężkich, 
przyczem podkopanie w tym wypadki’ nie powinno 
być większe niż 20 cm.

Rozstaw ludzi wzdłuż ścian powinien być nie 
większy jak  około 2 m.

4. Przy obstawieniu ścian robotnikami w sposób wy
żej podany zbiornik można opuścić, licząc początek
2,0 m niżej od terenu.
1-go dnia na 60 cm. czyli do głęb. 2,60
2 „ tt tt 50 11 tt tt tt 3,10
3 „ tt tt 40 tt :t tt tt 3,50
4 „ tt tt 35 tt tt tt tt 3,85
^ tt tt tt 30 tt tt tt tt 4,15
6 „ tt a 30 tt tt 17 11 4,45
7 „ tt tt 25 tt tj ii tt 4,70
8 „ tt tt 25 tt tt 11 tt 4,95
9 „ tt ti 20 11 tt 11 11 5,15

10 „ ft tt 20 tl tt i) 11 5,35
11 „ tt tt 20 11 t> ii 11 5,55
12 „ tt tt 15 1t tt 11 11 5,70
13 „ tt tt 15 tt i :t ii 5,85
14 „ tt ti 15 tt ii u  tt 6,00

Dzień liczymy ośmiogodzinny.
Podane powyżej głębokości dziennego opuszczenia za

czerpnięte zastały z obserwacji. Teren kam ienisty może 
wpływać na czas opuszczenia w sposób trudny do przewi
dzenia.

N a opuszczenie skrzyni betonowej rozmiaru w planie 
3,90 x 3,50 m, wysokości 3,70 m licząc od 2-ch m. poniżej 
terenu do 6-ciu m, czyli na głębokość 4-ch m przy objęto- 
tości wykopanej ziemi 3,90 x 3,50 x 4 — 54,6 m3 w ciągu 
14-tu dni zużyto następującą ilość dniówek:

kopaczy wewnątrz zbiornika 6 x 14 dni =  84 dni 
ludzi przy kołowrocie (1 zapa
sowy na zmianę) 3 x 14dni =  42 dni 
przy pompie ręcznej (2-ch za
pasowych na zmianę) 4 x 14 dni =  56 dni 

razem 182 dni 
oraz dozór m a jstra  14 dni

Ze względu na stale zmieniającą się głębokość kopania 
bardziej przydatną była pompa ręczna ze szlnv.chem gumo
wym. Użycie pompy motorowej jest najbardziej wskazane



przy wykonywaniu dna, gdy musimy utrzym ywać wodę 
na stałym  poziomie przez czas dłuższy.

Przeciętny uzyskany rezu ltat wykopania 1 ma ziemi 
wynosi zatem:

! 82_ x  8 =  27 godz.
54,6

licząc bez dozoru m ajstra.
Do kosztów powyższych należy dodać am ortyzację 

pomp, przewóz ich w obie strony, montaż i demontaż. 
Zwracamy uwagę, że ludzie pracujący w wodzie muszą po
siadać specjalne nieprzemakalne obuwie, sięgające pasa. 
Obuwie z podeszwą gumową jest niepraktyczne, gdyż pręt- 
ko niszczy się przy kopaniu.

Przy opuszczeniu na tę  samą głębokość zbiornika rozm. 
w plan;e 9,80 x 2,90, składającego się z 3-ch komór przecięt
ny dzienny wynik opuszczania był w przybliżeniu tak i sam 
(z wyjątkiem jednego dnia, w którym  zam iast 25 cm opu
szczono tylko 5 cm. z powodu zatrzym ania się na ka
mieniu.

Przy opuszczeniu tego zbiornika zmontowano 3 koło
wroty i trzy  pompy ręczne, po jednej na każdą komorę.

Przeciętnie zużyto na wykopanie 1 m3 ziemi 30 godzin. 
Osiągnięte podrożenie kosztów opuszczenia o 11% zostało 
y ywołane jednym kamieniem.

W końcu ogólna uw aga: do kopania w wodzie, wycią
gania ziemi i pompowania wody należy używać ludzi obez
nanych z tego rodzaju robotami, inaczej musimy się liczyć 
ze spadkiem wydajności przynajm niej o połowę. Należy 
również pamiętać, że ryzyko przy tych robotach jest duże 
z powodu możliwości kamieni (rozbijanych nieraz sposobem 
wietniczym), wielkiego napływu wody, zepsucia się pomp, 
powodującego przestój robotników, oraz całego szeregu in
nych niedających się przewidzieć okoliczności, — co winno 
być przez wykonawcę wzięte pod uwagę przy kalkulacji.

Wykonanie dna.

Zabetonowanie dna ze względu na napływ wody pod 
ciśnieniem przedstawia szereg trudności. Przy betonowaniu 
tegoż spotykamy się z dwoma wypadkami: 1) dno znajdu
je się na poziomie w arstw  twardych gliniastych, przy nie
wielkim napływie wody, 2) dno znajduje się na poziomie 
kurzawki.

W pierwszym wypadku, o ile nie można zabetonować 
dna na sucho, możemy uciec się do sposobu betonowania 
przez rurę pod wodą, nie pompując tejże przed czasem 
stwardnięcia betonu. P rzy tem sposobie dno będzie miało 
wygląd oddzielnie usypanych pagórków, dochodzących do 
50 cm, przy najmniejszej grubości betonu między „pagór
kami” około 10 cm; możliwe są też miejsca zupełnie nieza- 
betonowane, przepuszczające później wodę. P rzy decydo
waniu się na ten sposób betonowania należy projektować 
grubość dna na c-a 80 cm (ze względu na nierówności dna 
betonowanego przez ru rę ).

Znajdujące się w zbiorniku wszelkiego rodzaju roz
pory ścian przeszkadzają w betonowaniu przez rurę, gdyż 
krępują wykonanie równomiernych posunięć rury , koniecz
nych dla wykonania równego dna. W miarę możności należy 
zatem unikać rozpór. Ewentualnie dno można wykonać w 
sposób jak przy kurzawce.

Cechą charakterystyczną -wypadku z kurzawką jest du
ży napływ wody z; piaskiem i mr.łkiem pod ciśnieniem oraz 
brak twardego podłoża, na którym  możnaby się było oprzeć, 
czyli że dno musimy konywać „w powietrzu”.

Chcąc otrzymać to oparcie, wykonujemy z kantówki 
15 x 20 cm krzyżove belkowanie (ruszt), o rozstępie osio
wym pomiędzy belkami 90 — 110 cm.

Pomiędzy belkami przybijam y ła ty  jak przy drewnia
nym stropie, do których przymocowujemy dekle (ślepy 
pułap) z desek gr. 25 mm.

W ten sposób otrzymamy dostateczne oparcie dla pier
wszej w arstw y betonu. Ciężkie belkowanie prócz tego od
gryw a rolę przeciwwagi przy parciu wody od dołu. Dno be
tonujemy oddzielnie polami, poczynając od ścian zbiornika 
dokładnie oczyszczając ściany od osiadłego mułu. Zwraca
my uwagę na ważność należytego oczyszczenia mułu, prze
szkadzającego powiązaniu się dna ze ścianami. Jedno z pól 
rueszczące niżej opuszczoną studzienkę zbiorczą (skrzynię 
drewnianą lub beczkę) dla pompy, zabetonujemy na koń
cu, po stw ardnieniu dna w sąsiednich polach, pompując w 
tym  celu wodę bez przerwy. Po wykonaniu w arstw y mię
dzy belkami, dajemy drugą warstwę 10 — 15 cm na bel
kach ,zbrojoną żelazem. Siatkę z prętów lepiej wykonać 
z kilku oddzielnych elementów, zachodzących na siebie, 
gdyż na montaż siatki na dnie niema czasu. S iatka winna 
uwzględniać otwór na studzienkę i rurę. Po wykonaniu 
drugiej w arstw y po 4 — 6 godz. możemy przerwać pom
powanie, napuścić wodę i pozostawić na dobę beton w spo
koju. Po ściągnięciu następnie wody przystępujem y do 
uszczelnienia dziur, którem i sączy się woda. Dziury najle
piej zatykać gliną, pakułami, później znów gliną, następ
nie wykonanym na miejscu kitem. K it wykonamy z miesza
niny cementu i wodnego szkła, tricosalu, granitolu lub po
dobnego środka, przyspieszającego wiązanie cementu.

świeżo założony k it trzeba przytrzym ać przez kilka mi
nut kawałkiem deski, cegłą i t. p. Po utkaniu dziur przystę
pujemy do betonowania trzeciej w arstw y dna, lepiej z ce
mentu glinowego. Przestrzegam y naturaln ie przed miesza* 
niem cementu glinowego z portladskim. Wkońcu betonu
jemy ostatnie pole, mieszczące studzienkę.

Ponieważ pompowanie wody trzeba utrzym ać jak n a j
dłużej, należy smok założyć w rurze specjalnie wykonanej. 
R ura  powinna posiadać kołnierz, który zostaje zabetonowa
ny. Kołnierz ten zabezpiecza ru rę od w yrwania jak również 
od przesączania się wody pomiędzy ścianką ru ry  i betonu.

Wierzch ru ry  zakończony jest kołnierzem, przygotowa
nym pod nakrywę z pakunkiem gumowym.

Sposób ten je st znacznie lepszy od zatykania ru ry  
korkiem drewnianym, gdyż przy  w bijaniu korka ru ra  
łatwo może być poruszona w świeżym betonie. Dolny koniec 
ru ry  winien posiadać dziury celem umożliwienia napływu 
wody do smoka.



Przed zabetonowaniem ru ry  do wysokości flanszy na
leży jak  w innych polach założyć ślepy pułap drewniany 
między belkami z wyciętym otworem na samą rurę.

Rola tego pułapu jest ważna z tego względu, że za
bezpiecza od zanieczyszczenia smoka pompy od wpadającego 
świeżego betonu.

Szczegół wykonania ru ry  i założenia smoka podajemy 
poniżej.

Po stwardnieniu dna, upewniamy się, że żadnych dziur,

przepuszczających wodę już niema, przestajem y pompować 
wyciągamy smok, śrubujem y nakrywę do kołnierza i za- 
betonowujemy go, wyrównując pozostałe w dnie wgłębienie.

Przytoczony sposób nie wyklucza oczywiście innych roz
wiązań.

Ograniczyliśmy się do opisu wykonania dna środkami 
prostemi, nie przewidującemi użycia specjalnych urządzeń 
i aparatów , któremi nie dysponują zazwyczaj przeciętne 
przedsiębiorstwa budowlane.
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Rusztowania drewniane przy robotach budowlanych
PN

B-175
PROJEKT

OkreślenieŁ Rusztowania budowlane są to urządzenia 
pomocnicze przy wznoszeniu i remoncie budowli dla wyko
nywania robót lub d 'a transportu  m aterjałów  budowlanych

M aterjały. Do wykonania rusztowań może być użyty 
m aterjał drzewny drugiej klasy oraz m aterja ł używany, bę
dący w stanie zdatnym do użytku t. j. nie uszkodzony zbyt
nio przez wcięcia i pęknięcia. M aterjał tak  nowy jak  i uży
wany powinien być zdrowy i mało sękaty. Niedopuszczal- 
nem jest używanie drewna z murszem, nadgniłego lub 
z próchnicą oraz krętowłóknistego przy skręcie włókien 
ponad 1/10 obwodu na długości 1 mb, jak  również drewna 
nieokorowanego i desek zrzynkowych. Gwoździe w ystające 
w m aterjale używanym należy usuną.!'. — Gwoździe powin
ny być używane conajmniej 2 1/2 do 3 razy dłuższe niż g ru 
bość przybijanego drewna.

Rusztowania dzielą się na: 1) stojakowe, 2) drabino
we, 3) wysuwane, 4) zaściełane na kozłach i 5) wiszące.

1) Rusztowania stojakowe. Rusztowania stojakowe 
wymagane są przy wykonywaniu robót zewnętrznych przy 
wznoszeniu budynków o wysokości, przekraczającej 7 m. 
N a stojaki używa się drewno kantówce o minimalnych wy
m iarach 12 X 12 cm lub okrągłe o minimalnej średnicy 
cienkiego końca 15 cm w miejscu zamocowania ostatniej 
podłużnicy (rygi). Grubość stojaków i odległość między nie
mi należy dostosować do rodzaju wykonywanych robót oraz 
do przewidywanego obciążenia rusztowania. S tojaki należy 
ustawiać w ten sposób, aby pod działaniem obciążenia nie 
mogły się obsunąć w kierunku pionowym: powinny one być 
wpuszczone w ziemię nie mniej niż 80 cm lub ustawio
ne na ciągłych podwalinach, odpowiedniego do stojaków 
przekroju, i powiązane z niemi klamrami. Odstęp stojaków 
od wznoszonych murów nie może przekraczać 2,5 m. Odstę
py pomiędzy stojakam i oś od osi nie powinny przekraczać
2,5 m. Jeżeli pomiędzy stojakam i istnieje przejazd, stojaki 
należy odpowiednio zabezpieczyć przed możliwemi uderze
niami pojazdów. Przy wysokości rusztowania ponad 20 m 
należy w dolnej części na wysokości nie mniejszej niż nad
wyżka stosować podwójne stojaki. Sztukowanie stojaków, 
stawianych podwójnie, powinno wykonywać się tak , aby za
kład jednego stojaka na drugi był nie mniejszy niż 2 ni.
O ile wysokość rusztowania stojakowego przekracza 22 m 
lub gdy przewiduje się znaczniejsze obciążenie rusztowania 
konstrukcja rusztowania powinna być sprawdzona za po
mocą obliczenia statycznego, w obliczeniu tem należy przy
jąć parcie w iatru  jako równe 120 k g /n f  i działające w oby
dwóch kierunkach rusztowania. W razie potrzeby poszcze
gólne węzły powinny być związane zapomocą prawidłowego 
zaciosu ciesielskiego przy użyciu śrub stężających o średni

cy nie mniejszej niż 15 mm Średnica śrub przy stosowaniu 
okrąglaków powinna wynosić conajmniej 22 mm. Wrazie 
gdy rusztowanie jest narażone na większe w strząsy, śruby 
należy stale sprawdzać i należycie dokręcać. Sztukowanie 
stojaków, stawianych pojedyńczo, powinno zachodzić na
2,5 m, przyczem stojak górny powinien być spodem równo 
oberżnięty i podparty wspornikiem (knagą) o długości co
najm niej 40 cm ze ściętym ukośnie spodem. W spornik ten 
wcina się w dolny stojak na 2 cm oraz umocowywa do nie
go 4-ma gwoździami 20 cm długości. W spornik powinien 
byi? o przekroju podstawy górnego stojaka. Połączenie sto
jaków wdole i wgórze należy usztywnić żelaznemi k 'am ra- 
mi, wbitemi w przeciwnych kierunkach względem siebie. 
K lam ry powinny być o końcach lekko wygiętych dowew- 
nątrz. S tojaki należy ustawiać z 2% nachyleniem w stronę 
m uru i co drugą kondygnację wiązać do wewnętrznej stro
ny m uru przez otwory okienne.

Podłużnice (rygi) podpokładowe powinny być wykona
ne z desek grubości min. 38 mm i szerokości 250 mm bez 
oblin (oflisów) o drobnym słoju i możliwie bez sęków. Deski 
na podłużnice nie mogą być krótsze niż 5 m i sztukować je 
można wyłącznie na stojakach. Podłużnice przybija się do 
każdego stojaka najm niej 3-ma gwoździami o długości min.
3 razy większej niż grubość podłużnicy. Przy sztukowaniu 
oba końce podłużnie powinny być oddzielnie przybite gwoź
dziami do stojaka. Podłużnice powinny być ułożone na wrę
bach, uprzednio wykonanych w stojakach, lub też na każ
dym stojaku pod podłużnicą powinien być przybity wspor
nik z deski o grubości podłużnicy i o wym iarach 120 X 250 
mm, przybity 3-ma gwoździami jak podłużnicą, Podłużnice 
powinny być przybijane do poziomu.

N a podłużnicach w odległości nie większej niż 0,6 m 
od stojaków układa się leżnie (moculce) z kantówki o prze
kroju min. 14 X 14 cm lub z okrąglaków o średnicy w cien
kim końcu min. 15 cm. Końce okrąglaków leżące na murze 
powinny być zdołu podciosane. Odstęp leżni oś od osi należy 
zachować nie większy niż 1,30 m. Leżnie należy kłaść z 1% 
spadkiem w stronę muru. W razie wpuszczenia leżni w mur, 
głębokość wpustu nie powinna być mniejsza niż pół długo
ść; cegły, drugi koniec leżnia powinien wystawać poza po- 
dłużnicę nie mniej 20 cmi Co druga kondygnacja rusztowa
n ia  w odstępach co 5 —  6-ta sztuka, leżnie powinny wiązać 
stojaki z m u l“n: Przewiązanie robi się zwykle w otworach 
okiennych, a wrazie braku okien trzeba zostawiać w murze 
specjalnie na ten cel przeznaczone otwory. Opieranie leżni 
lia w ystających nienośnych częściach budynku jest niedo
zwolone. Przy podnoszeniu pokładów roboczych nie wolno 
zdejmować leżni z pod niżej leżących pomostów. Leżnie po



winny pozostawać na miejscu aż do czasu rozbiórki ruszto
wań.

Pokłady powinny być zaścielane deskami o grubości 
dostosowanej do obciążenia, lecz nie cieńszemi niż 32 mm 
wzdłuż rusztowania, a wpoprzek do leżni w jedną w arstw ę 
szczelnie lub w dwie w arstw y i w odstępach deska od deski 
nie większych niż 7 cm. Pokłady w jedną w arstw ę desek u- 
kłada się na rusztowaniach do robót tynkowych, natom iast 
do robót murowych — pokłady z 2 w arstw  desek grubości 
min. 32 mm. Pokład powinien rozpoczynać się przy sto ja
kach i do m uru może n ie dochodzić nie więcej niż na 5 cm. 
Sztukowanie desek przy jednej w arstw ie i dolnych przy 
dwuch w arstw ach można wykonywać tylko na leżniach i za
kład jednej deski na drugą nie może być mniejszy niż 20 
cm, przytem każda deska powinna opierać się najm niej na
3 leżniach. Deski górnej w arstw y mogą być sztukowane 
i między leżniami. Pod rusztowaniem, n a  którem  pracują 
robotnicy, musi być obowiązkowo pozostawiona jedna w ar
stwa pokładu, ułożona z desek w odstępach nie większych 
niż 7 cm.

Bezpośrednio nad deskami pomostu powinny być przy
bite do stojaków odwewnątrz 2-ma gwoździami 70 mm dłu
gości deski ochronne (bortnice) o przekroju nie mniejszym 
niż 322 X 180 mm i na każdym pomoście, znajdującym  się 
na wysokości ponad 2 m nad terenem, na wysokości 1 m 
od pokładu powinien być wierzch poręczy z deski o wymia
rach 32 X 180 mm, przybitej do stojaków jak  deska o- 
chronna.

Wysokość w świetle pomiędzy pomostami nie powinna 
przekraczać 2,5 m.

Krzyżulce. N a narożnikach i przy rusztowaniach wyż
szych niż 10 m n a  całej długości na zewnętrznej stronie 
stojaki przez wszystkie kondygnacje powinny być krzyżowo 
powiązane deskami grubości min. 25 mm, przybijanem i do 
stojaków. N a krzyżulce można używać deski pólczyste. 
Krzyżulce należy przymocowywać conajmniej 2-ma gwoź
dziami z obydwóch końców. Długość gwoździ w inna się 
równać conajmniej 2V2 raza grubości krzyżiilca w miejscu 
przybicia.

Sahodnie. Schodnie na rusztowaniach stojakowych
o nachyleniu nie większem niż 30° powinny być szerokości 
nie mniejszej niż 1 m w świetle biegu, końcami schodnie po
winny wspierać się n a  leżniach i być przybite do nich gwoź
dziami, a w środku swej długości powinny być podparte po
przeczką, umocowaną do stojaków. Schodnie powinny być 
wykonane z desek conajmniej 38 mm grubości i nabite lis t
wami o wymiarach bliskich do 40X60 mm w odstępach n a j
wyżej 40 cm oś od osi. Schody powinny mieć obustronnie 
dolne deski ochronne i poręcze jak  przy pomostach. Schod
nie powinny być czyszczone, aby na listwach nie było za
prawy, gruzu i śmieci, a  przy gołoledzi powinny być posy
pywane piaskiem lub popiołem.

Rusztowanie stojakowe należy pozostawiać aż do ukoń
czenia robót przy konstrukcji i wykończeniu dachu. N aj
wyższy pomost należy umieszczać nie niżej niż 1,60 m po
niżej gzymsu wieńczącego, szczelnie zasłać deskami pomo- 
stowemi i niezależnie od poręczy n a  wysokości 1 m  od po
mostu należy przybić drugą poręcz, w ystającą przynaj
mniej na 0,60 m ponad rynnę dachową.

2) Rusztowania drabinowe. Do robót, wymagających 
małej ilości m aterjałów, (tynkowanie, mniejsze naprawy, 
malowanie i t. p.) mogą być używane zwykłe rusztow ania 
drabinowe. Rusztowania drabinowe wykonywa się z piono
wo ustawianych drabin, powiązanych łatam i, deskami, 
.klamrami lub śrubami. M aterjał n a  drabiny rusztowaniowe 
powinien być pierwszego gatunku t. j. rdzenny i bez sę

ków. D rabiny należy ustaw iać na podkładkach z desek
0 w ym iarach: długość mini 1 m i przekrój 50 X 150 mm. 
D rabiny przywiązuje się do haków 20 cm długich, wbitych 
na 15 cm w mur, wyżarzonym drutem  o średnicy min. 2 
mm i conajmniej 4-krotnie okręconym. Odstęp między d ra
binami —  max 2 m.

Rusztowania drabinowe z pojedyńczych drabin można 
wykonywać tylko do wysokości 16 m, przy większych wyso
kościach należy oddołu na wysokości nie mniejszej niż nad
wyżka stosować 2 drabiny obok stojące prostopadle do mu
ru. Długość poszczególnych drabin nie powinna przekraczać 
7 m, a końce górnych drabin powinny wystawać min. na
1,5 m nad ostatnim  pomostem rusztowania.

Przy wysokości rusztowania do 10 m wymiary drabin 
powinny być następujące: szerokość w świetle między sto ja
kami 520 mm, przekrój stojaków 45 X 100 mm, szczeble 
sosnowe 38 X 63 mm lub dębowe 32 X 63 mm wpuszczone
1 zaklinowane w stojakach. W stojakach co 2 m na wysoko
ści powinny być założone ściągacze z żelaza okrągłego min.
10 mm średnicy, umocowane w stojakach nakrętkam i na 
podkładkach. P rzy wysokości rusztowania powyżej 10 m 
w ym iary stojaków drabinowych winny być 57 X 115 mm, 
reszta  jak  wyżej. Rozstaw szczebli od osi do osi — 500 mm. 
Przy wysokości rusztow ania od 7 do 10 m drabiny powinny 
być przynajm niej raz związane krzyżulcami z desek o prze
kroju min. 25 X 150 mm, przybijanych gwoździami lub u- 
mocowanych śrubam i do stojaków drabin, a przy rusztowa
niach wyższych — co drugie piętro.

Łączenie drabin n a  wysokości powinno zachodzić co
najm niej na 1,8 m, a połączenia powinny być zmocowane 
zapomocą podwójnych klam er żelaznych i ponadto żelazne- 
mi jarzm am i (chomątam i).

Deski pokładowe 50 mm grubości mogą być sztukowa
ne tylko na szczeblach drabin, przyczem jedna na drugą 
powinna zachodzić min. 20 cm. Nie wolno zamiast szczebli 
przybijać łat.

N a wysokości 1 m od pokładu powinna być przybita 
2-ma gwoździami 70 mm długości górna krawędź poręczy 
z deski o przekroju 32 X 150 mm. Dla uniknięcia uszkodzeń 
drabin poręcz może być umocowywana do nich zapomocą 
ścisłego okręcenia krzyżowo min. 4-krotnie wyżarzonym 
drutem  grubości 4 mm lub zakładana za specjalnie przy
gotowane na drabinach łapy (łączniki).

3) Rusztowania wysuwane. Rusztowania wysuwane po
winny mieć jednakową konstrukcję niezależnie od rodzaju 
robót, jakie m ają być na nich wykonywane. Wysuwnice 
z 1% nachyleniem n a  m ur z kantówki 14 X 14 cm nie mo
gą być wysunięte poza lica m uru więcej niż 1,5 111 przy roz
stawie max. 2 m. Wysuwnice muszą przechodzić przez mur 
lub otwory dowewnątrz budynku i wystawać poza lice we
wnętrzne m uru na min. 2 m, końce ich powinny być we
w nątrz budynku odpowiednio zamocowane do istniejących 
stałych części budynku. Pokłady, poręcze i dolne deski 0- 
chronne urządza się jak  przy rusztowaniach stojakowych.

4) Rusztowania na kozłach. Kozły dla robót muro
wych powinny mieć leżnie z drewna kantowego o przekroju 
min. 12 X 12 cm lub okrągłego o średnicy min. 12 cm i no
gi z drewna 7 X 7  cm, przyczem nogi powinny być wcięte 
w leżnie i przybite gwoździami. Na wysokości 45 cm oddo
łu i odgóry nogi powinny być związane deskami o przekro
ju  min. 32 X 120 mm. Kantówkę można używać toporowa- 
ną lub z oblinami. Kozły do robót tynkowych można wy
konywać z desek o grubości 38 mm, usztywnione jak  wyżej. 
P rzy użyciu kozłów wyższych niż 2 m, nogi ich winny być 
związane krzyżowo deskami o przekroju 32 X 120 mm lub 
łatam i o przekroju 38 X 63 mm. N a rusztowaniach kozło



wych dopuszczalnem jest ustawianie tylko jeszcze jednego 
rusztowania kozłowego. Pokłady zaściela się z desek g ru 
bości 32 mm w 2 w arstw y na zakład do robót murowych 
i pojedynczo do robót tynkowych. Dopuszczalny odstęp 
między kozłami — max. 1,50 nu.

5) Rusztowania wiszące. Wysuwnice w zależności od 
konstrukcji rusztowania mogą być bądź drewniane z kan
tówki o przekroju 14 X 16 cm łub okrąglaków o średnicy 
min. 15 cm w cienkim końcu, bądź żelazne z belek dwuteo- 
wych. Wysuwnice powinny być należycie długie i umocowa
ne bądź w stropach, bądź do wiązań dachowych, przyczem 
długość wewnętrznej części wysuwnic powinna przewyższać 
zewnętrzną część conajmniej dwukrotnie. Rozstaw wysuw
nic —■ max. 2,5 m. Pomosty nasłane n a  drabinach o mini
malnej szerokości 50 cm powinny być szczelne i należycie 
zabezpieczone poręczą lub siatką. Dla podwieszenia drabin 
na wysuwnicach używa się odpowiednio umocowane i odpo
wiedniej do podnoszonych ciężarów wytrzymałości wielo
krążki, do których zakłada się liny stalowe lub konopne od
powiedniej grubości. Do podwieszenia drabin nie wolno u- 
żywać lin konopnych o grubości mniejszej niż 38 mm, przy
tem liny powinny być zupełnie zdrowe; niedopuszczalnem

Z  D O ŚW IA D C ZEŃ
F U N D A M E N T Y .

WYZNACZENIE DOPUSZCZALNEGO CIŚNIENIA 
NA GRUNT.

Sprawę tą  w większości wypadków rozstrzyga się naj- 
właściwiej przy pomocy próbnego obciążenia gruntu. Ba
danie takie przeprowadza się w ten sposób, że stosunko
wo1 niedużą kwadratową lub kołową płytkę obciąża się stop
niowo, mierząc jej osiadania. Zaprzestaje się dalszego ob
ciążania, gdy płytka osiądzie kilka centymetrów.

Z otrzym anej tabeli (lub wykresu) obciążeń i osiadań 
należy wyznaczyć ciśnienie dopuszczalne. Tu jednak po
w staje poważna trudność. Sam przebieg zjawiska jest cią
gły i  nie daje Wyraźnego kryterjum  choćby w postaci prze
kroczenia przy pewnem ciśnieniu pewnej granicy w ytrzy
małości, jak to ma miejsce naprz. w sta li z granicą cia- 
stowatości lub 'w betonie z granicą wytrzymałości. Taka 
granica mogłaby być punktem wyjścia do zastosowania ta 
kiego czy innego spółczynnika bezpieczeństwa.

Dlatego też spotykamy się wielokrotnie z poważnemi 
rozbieżnościami zdań przy  ustalaniu dopuszczalnego ciśnie
nia n a  zasadzie przeprowadzonych próbnych obciążeń.

Poniżej przytaczam pewne kryterjum , jak mi się zda
je  mało u  nas rozpowszechnione, które stosuję od szeregu 
la t z dobremi wynikami, a  które zaczerpnąłem z książki 
„Der Grundbau", Brennecke - Lohmeyer, tom I, str. 38. 
Polega ,ono na tem, że j a k o  d o p u s z c z a l n e  
c i ś n i e n i e  j e d n o s t k o w e  n a  g r u n t  
p r z y j m u j e  s i ę  p o ł o w i ę  t e g o  c i ś n i e 
n i a ,  p r z y  k t ó r e m  p ł y t k a  o w y m i a 
r a c h  30 X 30 c m.  o s i a d ł a  o k o ł o  1 c m .

Obciążenie powinno oczywiście odbywać się powolnie 
tak, ażeby po każdym przyroście obciążenia nastąpiło peł
ne osiadanie i uspokojenie.

Dla każdego, kto wie jak  złożonemi są te  sprawy, 
w tem prostem  -założeniu je s t widoczny szereg  niedomó
wień, lecz praktycznie określenie to daje porównawcze w ai- 
tości nośności gruntu, pozwalające w sposób mniej więcej

więc je st pęknięcie chociażby jednego skrętu. Niedopu
szczalnem jest łączenie drabin wiszących pomostami, jak  
również obciążanie rusztowań zbytnią ilością robotników 
i materjałów. Przeciwko wahaniom rusztowania należy uży
wać haków nośnych normalnych, zginanych nagorąco i o- 
bliczonych n a  dane obciążenie.

6) D aszki ochronne. Przy rusztowaniach zewnętrznych 
od strony dróg komunikacyjnych powinny być wykonane 
na wysokości pierwszego pokładu daszki ochronne ze spad
kiem w stronę budynku pod kątem 45° i wystające poza 
stojaki rusztowania nie mniej niż 50 cm.

Stosownie do rozmiarów i charakteru  robót budowla
nych daszki ochronne mogą stanowić oddzielną konstrukcję 
lub też mogą być wykonane n a  kroksztynach odpowiednio 
przytwierdzonych do stojaków lub drabin stojących i osza
lowane deskami grultości min. 25 mml

*
* *
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jednolity wnioskować na podstawie próbnych obciążeń o do
puszczalnem naprężeniu gruntu.

Wacław Paszkowski 
Prof. Polit.

B E T O N O W E  K O N ST R U K C JE .
USZCZELNIENIE SZWÓW DYLATACYJNYCH.

jNaziemne żelbetowe zbiorniki wody ze względu na 
swą znaczną długość wymagały kilku szwów dylatacyjnych 
w równym stopniu, rzecz prosta, wodoszczelnych jak  dno 
i ściany zbiornika. Poniżej podajemy opis zabezpieczenia 
szczelności szwów dylatacyjnych.

W pozostawionych w betonie zagłębieniach, przyległych 
do szwów dylatacyjnych, zostały uprzednio zabetonowane 
śruby. Szwy przekryto pasam i ołowianemi z półokrągłym 
wałkiem w środku. N a części pasków ołowianych, zacho
dzące na ściany zbiornika zostały nałożone pasy płaskie
go ż©'aza .przyciśnięte naśrubkam i wyżej wspomnianych 
zabetonowanych śrub. Pasy ołowiane na swych stykach zo
stały połączone spawaniem.

Dla osiągnięcia zupełnej szczelności pomiędzy pasami 
ołowianemi i betonem konieczne było użycie w arstw y izo
lacyjnej, k tóra w normalnej tem peraturze posiadałaby kon



systencję stalą. T utaj powstały trudności, pogłębione okoli
cznością, że robota ta  wypadła w okresie chłodów jesien
nych. Rozgrzana m asa izolacyjna to spływała po piono
wych powierzchniach betonu, to zbytnio ochłodzona nie 
przedstawiała dostatecznie plastycznej masy, aby poddać 
się wyciskaniu przy dokręcaniu śrub.

Dobre rezu ltaty  otrzymało się w ten sposób, że beton 
został pokryty izolacją o tem peraturze, przy której gęstość 
była w ystarczającą, aby uniknąć spływania a  pozwalała 
nakładać mniej więcej równą w arstw ą. Po ostatecznem 
zmontowaniu pasów ołowianych i żelaznych, były one do
ciskane śrubami z jednoczesnym rozgrzewaniem masy izo
lacyjnej lampą bunzenowską. Pozwalało na to działanie 
płomienia lampy nie bezpośrednio na ołów lecz przez pa
sy żelazne oraz iznaczna różnica tem peratur topliwości 
masy izolacyjnej i ołowiu. Inż. K. Stronczyński.

C E G L A N E  K O N S T R U K C J E .
SZCZEGÓLNY WYPADEK DZIAŁANIA WODY NA 

STARE SKLEPIENIA.
Podczas kapitalnej przebudowy lewego skrzydła pewne

go pałacu w W arszawie został zaobserwowany ciekawy 
wypadek działania wody deszczowej na stare, zupełnie 
suche, sklepienia, przekrywające sale na parterze.

Lewe skrzydło pałacu pochodzi według zebranych, 
lecz niedość ścisłych danych, przypuszczalnie z roku 1673. 
Budynek jest murowany, podpiwniczony, dwutraktowy, 
dwupiętrowy z wysoką ścianą trem plową od strony po
łudniowej ; piwnice i p a rte r były przesklepione sklepieniami 
kolebkowemi i krzyżowemi z cegły zwykłej na zaprawie w a
piennej.

Ściana środkowa, nośna znajdowała się tylko w piwni
cach i na parterze. Na ścianie tej oparte były sklepienia 
nad piwnicami i nad parterem , wyżej zaś, na I-szem i II- em 
piętrze środkowa ściana była wykonana z drzewa o kon
strukcji słupowo - ramowej. Belki stropowe drewniane nad 
I-em i II -em piętrem  opierały się zatem w środku budyn
ku na1 ramach tej drewnianej środkowej ściany.

Ze względu na ogólne zniszczenie drewnianych kon
strukcyj dachowych, stropowych i ściany drewnianej środ
kowej, jak  również ze względu na zniszczenia i deformacje 
sklepień nad parterem  oraz ściany murowanej środkowej, 
przebudowa tego skrzydła obejmowała konieczne rozbiórki
i wyburzenia wymienionych elementów.

Rozbiórki i przebudowę, polegającą na wprowadzaniu 
konstrukcyj źelazobetonowych, przeprowadzano od najwyż
szej kondygnacji ku doł>wi, wykorzystując jednakże nie
które stare elementy drewniane jako części rusztowania.

W początkowym okresie rozpoczętej przebudowy lewe
go skrzydła powstała następująca sy tuacja: dach w raz z 
więźbą został rozebrany, pozostały zaś tylko niektóre bel
ki drewniane stropowe oraz sklepienia nad parterem  i nad 
piwnicami, wreszcie ściana środkowa murowana na p arte 
rze wraz ze swoim fundamentem. W ten sposób sklepienia, 
przedewszystkiem nad parterem , znalazły się na otwartem 
powietrzu bez żadnej osłony od deszczu.

Sklepienia te nad parterem  były częściowo kolebkowe 
z lunetami z oparciem o ściany zewnętrzne i ścianę środ
kową, a częściowo były krzyżowe. Były one wykonane z 
cegły zwykłej na zaprawie wapiennej, a sądząc z bardzo 
licznych grudek i skupień wapiennych, murowano je na za
praw ie tak  zwanej gorącej. Cegły w sklepieniach były sto
sunkowo w znacznej ilości luźne i niezespolone zaprawą w 
swoinach, zapraw a zaś była słaba i krucha. Sklepienia po
siadały liczne spękania równoległe do ścian podłużnych 
i uległy widocznym deformacjom spłaszczenia.

Po zdjęciu na I-szer.i piętrze posadzek i pod'og uze
wnętrzniły się dokładnie zagruzowane pach/  sklepii ń oraz 
kotwy żelazne, wiążące ściany zewnętrzne na wysokości
I-ego piętra. Odległość między kotwami wynosiła około
6,00 m., co odpowiadało osiom filarów  międzyokiennych. 
Każda kotwa była wykonana z żelaza o kwadratowym prze
kroju 5x5 cm. i składała się z dwóch części, które łączyły 
się po środku luźnym przegubem na ciągnienie w formie 
prawidłowo wykutych haków, zaczepiających się wzajem
nie.

Kotwy w ścianach zewnętrznych przechodziły nawskroś 
i posiadały bolce żelazne. W ten sposób kotwy były umoco
wane na swoich końcach, poza tem łącznie z przegubowy
mi hakami leżały one swobodnie na gruzowaniu sklepień.

Stan żelaza kotew nie wykazywał przerdzewienia lub 
innych uszkodzeń.

P rzy opisanym wyżej stanie budynku, w początkowym 
okresie robót, po dłuższej pogodzie padał około sześciu go
dzin obfity deszcz, który silnie zmoczył obnażone sklepie
nia nad parterem .

Bezpośrednio po ustaniu deszczu, podczas lustracji ro 
bót zauważono, że jeden z haków kotwy, mniejwięcej po 
środku budynku w pomieszczeniach ze sklepieniami krzy
żowemi (w większej odległości od ściany grubej poprzecz
nej na parterze) jest zerwany i silnie odchylony. Bliższe 
oględziny wykazały zupełne zerwanie haka żelaznego o prze
kroju około 3 ,5 x 7  cm. w kierunku płaszczyzny prostopa
dłej do linji normalnej jego krzywizny, przytem płaszczy
zny rozdziału obu części zerwanych nie wykazywały żad
nych śladów rdzy lub zanieczyszczeń, co mogłoby wskazy
wać na uprzednie jakiekolwiek uszkodzenia haka żelaznego.

Zaobserwowany fak t samoczynnego zerwania się na 
przegubie jednej z kotw żelaznych, które miały zabezpie
czać ściany zewnętrzne od sił rozpierających sklepienia, 
skierował uwagę kierownictwa robót na stan pozostałych 
kotew. Badania dokonane za pomocą opukiwania młotkiem 
ogólnie wykazały dźwiękowo bardzo silne naciągnięcie po
zostałych kotew, jednakże poza tą  jedną kotwą nie były one 
zerwane.

W wyniku tego zerwania się jednej kotwy żelaznej 
i bardzo wzmożonej pracy pozostałych kotew, kierownictwo 
robót w przewidywaniu możliwości dalszych deformacyj w 
zmoczonych sklepieniach, a stąd i możliwości v/zmożenia się 
bocznych naporów na ściany zewnętrzne, zarządziło nie
zwłoczne ser-vanie sklepień nad parterem.

St. Zaykoivski.

NIEDYSKRECJE BUDOW LANE
*

* *
Otrzymaliśmy notatkę na tem at do- 

nosicielstwa, która stanowi istną pla
gę naszego życia społecznego, a na te 

renie stosunków budowlanych znajdu
je  podatny g run t do rozwoju. Odda
jąc ten tem at pod rozwagę naszych 
Czytelników i opinji publicznej, p ra 
gniemy podkreślić, iż nie chodzi nam

o bezkarność rzeczywistych nadużyć, 
ale o bezpieczeństwo czci ludzkiej, na
rażonej w każdej chwili wskutek w ia
ry, jaką znajduje każdy choćby nawet 
anonimowy donos



Anonimowe donosicielstwo krzewi 
się od dłuższego czasu w naszem życiu 
społecznem. Z plagą tą  trudno jest 
walczyć poszkodowanym, krzewi się 
ona przeto bujnie, znajdując poparcie 
i podtrzymanie u czynników urzędo
wych. Tak! trudno w to uwierzyć, a 
jednak tak  jest. Anonimy są uznawa
ne przez instytucje państwowe, które 
z zasady nadają im ,,bieg urzędowy". 
Ach, ten nieszczęsny „bieg urzędowy1, 
ta  machina, której nikt nie je s t w 
stanie zatrzymać, a właściwie nie ma 
odwagi zatrzymać. Największy nawet 
absurd, który raz dostanie się w try 
by machiny biurokratycznej musi 
przejść swą drogę, pchany nieubłaga- 
nem prawem „biegu urzędowego". 
Najrozsądniejsi nawet kierownicy 
różnych resortów w rozmowie p ry
watnej, w cztery oczy przyznają, iż 
przyjmowanie do urzędowej wiadomo
ści oszczerstw anonimowych, jest 
nonsensem, jest rzeczą niem oralną i 
szkodliwą, ale każdy rozkłada przy
tem ręce i powiada, że musi papierek 
pchać dalej, bo się poprostu boi: i 
Korpusu Kontrolerów i Najwyższej I- 
zby Kontroli i P rokuratorji General
nej i wszystkiego i wszystkich. Obja
wia się tu  znana nasza, ciężka bolącz
ka braku „odwagi urzędowej", unika
nia indywidualnej odpowiedzialności, 
spychania decyzji na innych. Rozu
mowanie urzędnicze js s t zawsze jed
nakowe: oczywiście, że należałoby 
wrzucić donos do kosza, bo tak  naka
zuje zdrowy sens i przyzwoitość, ale 
poco brać na siebie odpowiedzialność, 
jeszcze narazić się można na zarzut 
sprzyjania ofierze donosu. Niech pa
pierek idzie dalej, niech go inni likwi
dują. I papierek płynie, płynie z biu
ra  do b iura, porywa w swym biegu z 
każdego po drodze stołu dalsze pa
pierki, akta rosną, a skromny papie
rek przemienia się w lawinę papieru.. 
Ile stąd kosztów, ile dochodzeń, ile 
zmarnowanej napróżno energji, ile 
przykrości i s tra t. A sprawca, figlarz 
lub tchórz, chcący tą  drogą dokonać 
swych porachunków, cieszy się i śmie
je w kułak, widząc jakie sprawił po
ruszenie, ilu ludzi zaprzągł do jałowej 
pracy, dumny z tego, ile komisji za 
jego spraw ą zjeżdżało dla śledztwa. 
A ofiaram i donosów padają n iety’ko 
ludzie pozbawieni cienia winy, lecz 
przeciwnie, stojący etycznie wysoko, 
bo nieuznający kompromisu z ł otro- 
stwem. Bo jakież są kulisy tego pro
cederu. Na dnie czai się prawie zaw
sze szantaż, rzadziej bezsilna chęć 
zemsty. Pobudki, jakiemi kieruje się 
donosicie1, nigdy nis m ają charakteru  
bezinteresownego i społecznego pod

kładu. Do tego celu służą inne drogi. 
A mimo to donosy anonimowe są b ra 
ne pod uwagę. Zastanówmy się chwi
lę, podkreślmy to. Insty tucje państ
wowe korzystają z donosów, uwzględ
n ia ją  ich treść, ich inform acje biorą 
za podstawę śledztwa. A więc aprobu
ją  donosy i anonimy, podnoszą je  do 
poziomu urzędowych inform acji — 
pozwalają im istnieć. Zastanowić się 
w arto, jak  wyglądałyby stosunki mię
dzy ludźmi, gdyby anonimy i donos 
jawny, lecz noszący charak ter w ystą
pienia osobistego, ugruntowały się o- 
statecznie Okazałoby się między in- 
nemi, że jest to najłatw iejsza droga 
do walki konkurencyjnej i siania za
mętu. W ystarczy bowiem wtedy napi
sać poprostu: “Zwróćcie panowie u- 
wagę na budowę taką, a taką. Tam 
nie wszystko jest w porządku". O ile 
inform ator jest inteligentniejszy, lub 
fachowiec w te j dziedzinie, doda jesz
cze parę szczegółów najłatw iejszych 
do zahaczenia, a nadających donoso
wi cechy prawdziwości. N atychm iast 
mobilizuje się do akcji dany urząd, 
nierzadko D epartam ent, i rozpoczyna 
się śledztwo ku uciesze autora. W tej 
dziedzinie energja urzędu z pewno
ścią nie zawiedzie. Pozatem pisanie a- 
nonimowych oskarżeń, jako znakomi
ty  czynnik siania zamętu i podrywa
nia zaufania do pracy prywatnych 
przedsiębiorstw, a więc kapitalizm u, 
stanowi zawsze ważny punkt w pro
gram ach akcji wywrotowej trzeciej 
międzynarodówki. Zacznijmy się i z 
tem liczyć. Sprawa ta  wymaga, by 
najwyższe czynniki rządowe zdecydo
wanie w ystąpiły przeciwko donosiciel- 
stwu, by zleciły odrzucanie donosów 
anonimowych. Donosy jawne, lecz o 
pobudkach nasuwających podejrze
nie, że cel ich napisania mial charak
te r  osobistych porachunków, również 
nie powinny być uwzględnione, co do 
innych zaś, o ile śledztwo wykaże ich 
bezpodstawność, winny stanowić pod
stawę do publicznego oskarżenia au 
to ra  bez oczekiwania, aż na nie zdecy
duje się ofiara. Pam iętajm y o tem, że 
ofiaram i szantażów, a potem donosów 
anonimowych padają ci, którzy nie 
chcą iść najwygodniejszą drogą opor
tunizm u w stosunku do szantażystów 
i nie chcą okupywać swego spokoju. I 
źle czynią, bo spokoju nigdy nie 
znajdą, bo wszelki donos, najbardziej 
naw et niesłuszny, to  ma do siebie, że 
coś z niefjo zawsze przylgnie do ofia
ry.

*
* *

Omawiając zagadnienia dnia co
dziennego z zakresu spraw  nas in te

resujących a  wymagających poprawy 
może nazbyt często obracamy się w 
kręgu kwestji przetargowej.

Zarzut te j jednostronności, częścio
wo zapewne słuszny, nie powinien nas 
w całej mierze obciążać. Opracowuje
my lepiej lub gorzej, ale zawsze ty l
ko te  tem aty, które nam  z życia są 
dostarczane. W ydaje się, jak  gdyby 
ci, którzy m ają okazję obserwować 
pewne niewłaściwości na innych od
cinkach pracy budowlanej, bądź nie 
umieli w dostatecznej mierze stw ier
dzić tych momentów, które wymaga
ją  poprawy, bądź też byli ze szkodą 
dla sprawy skrępowani w ujawnianiu 
nawet w tak  dyskretnej formie po
trzebnych inform acji.

Z całą zatem satysfakcją poddajemy 
tym  razem pod obstrzał naszej kry
tyki inny odcinek Jest nim celowość 
projektów budowlanych, a w danym 
wypadku niezgodne z przeznaczeniem 
budowli nadanie jej kłócących się z 
ogólnym jej charakterem  cech kosz
townej monumentalności i niepotrzeb
nego zbytku.

Został wzniesiony przez instytucję 
państwową budynek fabryczny na te
renie, do którego dostać się można 
tylko po przejściu podwójnej kontroli 
przepustkowej. Jak  więc widzimy cho
dziło tu  o budynek, którego przezna
czenie (budynek fabryczny przezna
czony do odbioru robót) i którego po
łożenie (budynek może być oglądany 
wyłącznie tylko przez zatrudniony w 
wytwórni personel) wyraźne stawiały 
wymagania, by był zaprojektowany 
celowo i skromnie. P rojektant, który 
widocznie wyszedł ze złej szkoły, a 
wskutek złej organizacji nie otrzymał 
właściwych wskazówek, wypuścił z 
pracowni i oddał do wykonania pro
jekt, który (chodzi o stronę kosztów, 
a nie piękna) nadawałby się na ob- 
jek t reprezentacyjny w centrum  sto
licy.

Trudno bez reprodukcji fotograficz
nej objektu i bez powtórzenia pozy- 
cyj kosztorysu dać pełny obraz kosz
townego a niepotrzebnego blichtru, 
którym  tw órca projektu w b raku 
prawdziwego ta len tu  chciał zaimpo
nować. Dodać trzeba, że budynek ten 
powstał z przebudowy stare j rudery, 
z k tórej au to r projektu zostawił za
ledwie kikadziesiąt m. sz. muru. Ja 
snem jest, iż taka przeróbka koszto
w ała napewno więcej niż postawienie 
zupełnie nowego budynku.

Ograniczymy się zatem do bladej 
próby przytoczenia kilku charaktery
stycznych szczegółów.

Drzwi wejściowe wykonano z dę
bu ze szczeblinami z czarnego dębu,



bogato profilowanemi. Antaby do 
tych drzwi zastosowano o średnicy
30 mm. i długości 1,80 rr} Sztandary 
do flag, wysokości kilku metrów wy
konano kute o bogatym rysunku wa
gi po 80 kg. Rynna dekoracyjna o 
specjalnym rysunku harmonijkowym. 
Klepka posadzkowa w całym budyn
ku naturalnie I-go gatunku. K latka 
schodowa robi wrażenie wejścia do 
muzeum. Na dodatek au to r nie za
pomniał uwiecznić swego nazwiska 
w płycie piaskowcowej specjalnie 
wmurowanej w ścianę, tego zresztą 
niewielkiego budynku. Jaka dyspro
porcja między rozm iaram i budynku a 
rozmiarem autoreklamy.

Spodziewał się widocznie, że wszy
scy, oglądając te wspaniałości będą 
się podnosić z podziwem do ich tw ór
cy.

Mamy wrażenie, że osiągnął sku
tek wręcz przeciwny.

Nas w danym wypadku interesuje 
duża niekonsekwencja w działaniu 
władz nadzorczych i kontroli.

Szuka się oszczędności, często na 
niewłaściwej drodze, kontroluje się 
wszystkich i wszystko, wszędzie wę
sząc złodzieja, a tak bijące w oczy 
bezcelowe marnotrawstwo przechodzi 
z łatwością przez wielokrotne sito 
kontroli.

T-

* *

W żywo redagowanym tygodniku 
gdyńskim „Torpeda* z dnia 14 czerw
ca b. r. na tle rozważań na tem at

stra jku  robotników' budowlanych w 
Gdyni dotknięto jednej z istotnych 
przyczyn dezorganizacji rynku budo
wlanego, k tórej dano słuszną nazwę 
, korsarstw a budowlanego".

Z pełną sa tysfakcją stwierdzamy 
tym  razem, iż twierdzenie nasze o nie
normalnych stosunkach w przemyśle 
budowlanym zostały z dużą znajomo
ścią rzeczy podjęte przez prasę o za
interesowaniach ogólnych. D 'atego 
też ku pokrzepieniu naszych serc cy
tujem y z tego artykułu kilka najisto t
niejszych wyjątków.

*
S tra jk  budowlany a raczej nastro- 

j 3, które w pewnym stopniu do niego 
się przyczyniły, m ają swe źródło w 
zaniedbanej dziedzinie przemysłu bu
dowlanego w Gdyni. Jedną z głów
nych przyczyn niezadowolenia mas 
robotniczych była niewypłacalność 
szeregu firm  budowlanych, których 
zaległości, w stosunku do zatrudnio
nego personelu, przekraczają ponoć 
trzydzieści parę tysięcy złotych.

Każdy kto ma lub nie ma pojęcia o 
budowie zakłada firm ę i zaczyna bu
dować Gdynię.

Tym pokątnym budowniczym, ko
rzystającym  ze wszystkich praw  i ze
zwoleń na równi z poważnemi przed
siębiorstwami budowlanemi zawdzię
czamy chaos, który panuje w tej 
dziedzinie w Gdyni i ów ferm ent, pa
nujący wt rujnow anej przez nich m a
sie robotniczej.

„Budowniczowie" te j kategorji n i

czem nie ryzykują. Robią p lajty  z ła t
wością i godną do pozazdroszczenia 
wprawą, nie płacą oczywiście składek 
ubezpieczeniowych za zatrudnionych 
robotników, wypłacają drobnemi za
liczkami należności za pracę i pewne
go dnia ogłosiwszy niewypłacalność 
albo zm ieniają fach albo kontynuują 
go w otworzonej na tych samych wa
runkach nowej firmie.

Dziś spraw a tych dzikich norm, nie 
płacących zarobków zatrudnionemu 
personelowi, nie opłacających świad
czeń socjalnych, wznoszących tandetę 
i rujnujących zarówno naiwnego wła
ściciela jak  i robotników, w zrasta do 
wielkiego zagadnienia socjalnego o- 
gólnogdyńskiego;

W czasie wiecu, który poprzedził 
s tra jk , najwięcej mówiono właśnie o 
tym  wyzysku, graniczącym z oszust
wem.

W alka z tą  plagą gdyńskiego bu
downictwa musi być przeprowadzona 
surowo i konsekwentnie. Obawiamy 
się, że na przeszkodzie stanąć jej mo
że znowu największa plaga naszych 
dni — protekcja. Tem surowiej nale
ży się do tego zabrać. Przy współu
dziale władz, przy udziale przestrze
gającej przed firm ami tego rodzaju 
prasy, i ^reszcie przy udziale same
go przemysłu budowlanego tę plagę 
można będzie wyplenić.

Ale wszyscy muszą wiedzieć, że 
w a'ka ta  nie utonie w powodzi jało
wej biurokracji i nie będzie hamowa
na przez urzędowych znajomych tego 
lub innego budowlanego korsarza.

10-LECIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
PROF. IG N A C E G O  M O Ś C IC K IE G O

Z a rz q d  Stow. Z a w . Przem . Bud. R. P. w dniu 3  c ze rw c a  b.r. p rzes ła ł do 
K a n c e la r ji C yw ilne j Pana P rezyd en ta  dep eszę  n astępu jqce j treśc i:

„W  IM IE N IU  Z R Z E S Z O N E G O  P O L S K IE G O  PRZEM YSŁU B U D O W L A N E G O  
Ł Ą C Z Y M Y  SIĘ Z  C A ŁY M  KRAJEM  W  S E R D E C ZN YM  I PEŁNYM  C Z C I H O ŁD ZIE  
DLA PAN A PREZYDENTA R ZEC ZYPO SPO LITEJ W  D N IU  D ZIE S IĘ C IO LETN IE G O  
JU B ILEU S ZU  P IA S T O W A N IA  N A J W Y Ż S Z E G O  U R ZĘ D U  W  PAŃSTW IE".

Ż Y C I E  B U D O W L A N E

BRANŻOWE KONFERENCJE NAD REALIZACJA 
UCHWAŁ NARADY GOSPODARCZEJ.

W wyniku uchwal N arady Gospodarczej odbyło się sze
reg konferencji w M inisterstwie Przemysłu i Handlu oraz 
Związku Izb Przemysłowo-Handlowych poświęconych za
gadnieniu aktywizacji poszczególnych branż i wzmocnienia 
ogólnego tętna życia gospodarczego.

Stowarzyszenie Zaw. Przem. Bud. jako reprezentujące 
przemysł budowlany przedstawiło szereg postulatów, z któ
rych na czele w najogólniejszych zarysach należy wymienić 
następujące ich grupy:

a) programowość i planowość państwowej polityki in
westycyjno-budowlanej, a więc resty tucja kredytu długoter
minowego budowlanego, oddłużenie samorządów, dla umoż



liwienia im podjęcia na nowo działalności inwestycyjnej, u- 
trzym anie ulg dla nowowznoszonych budowli, utrzym anie 
stałych pozycji na inwestycje budowlane w budżecie P ańst
wa, wcześniejsze urucham ianie robót, właściwe opracowy
wanie program u robót, utrzym ywanie podjętych p rogra
mów i t  d. i t. d.

b) zaniechanie przez organa Państw a wykonywanie 
robót we własnym zarządzie,

c) wysanowanie systemu zlecania robót,
d) uporządkowanie i wyjaśnienie warunków prawnych 

wykonawstwa robót budowlanych,
e) rew izja ta ry f  kolejowych na m aterja ły  budowlane 

w kierunku ich obniżki,
f) sprawy organizacyjne.
Konferencja branżowa, stanowiąca bezpośrednią wy

mianę myśli między przedstawicielami przemysłu a czynni
kiem rządowym na tem at najbardziej palących i zasadni
czych zagadnień jest niewątpliwie niezmiernie celowa i po
żyteczna. Znakomita większość postulatów naszych znajdu
je  zrozumienie i częściowo jest przez czynniki rządowe prze
pracowywana.

SEKCJE BUDOWY DRÓG I KAMIENIOŁOMÓW
STOWARZYSZENIA ZAW. PRZEM. BUD. R. P.
W m aju b. r. nastąpiło ostateczne, oddawna zapowiada

ne ukonstytuowanie się przy Stowarzyszeniu Zawodowem 
Przemysłowców Budowlanych, autonomicznej Sekcji Budo
wy Dróg, do której weszło, jako założyciele, 8 z pośród n a j
poważniejszych przedsiębiorstw budowy dróg.

Na zebraniu konstytucyjnem tej Sekcji powołano jako 
przewodniczącego Sekcji p. inżyniera Leszka Muszyńskiego, 
jako zastępcę przewodniczącego p. min. Iwanowskiego.

Sekcja rozpoczęła w ten sposób działalność, wyodręb
n ia jąc niejako sprawy budowy dróg z całości zagadnień bu
dowlanych i kładząc na nie specjalny nacisk.

Sekcja jednoczy wyłącznie wykonawców budowy dróg 
i byłoby ze wszechmiar pożądane, aby również w najbliż
szym czasie i przedsiębiorstwa niezrzeszone dotąd w Stow. 
Zaw. Przem. Bud. R. P. a zainteresowane wykonawstwem 
budowy dróg weszły w skład te j autonomicznej Sekcji Sto
warzyszenia.

W związku z powyższem należy zaznaczyć, że już w ro
ku ubiegłym powstała w Stowarzyszeniu odrębna i autono
miczna Sekcja Kamieniołomów, którą powołały do życia 
zrzeszone przedsiębiorstwa zainteresowane w produkcji ka
mieniołomów.

Przewodniczącym tej Sekcji jest p. inż. Karol Stron- 
czyński, zastępca przewodniczącego p. inż. Adam Czeżow
ski.

Sekcja ta  prowadzi od dłuższego czasu już aktywną 
działalność.

ZMIENNOŚĆ ZAŁÓG ROBOTNICZYCH W PRZEMYŚLE
Już kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę na fakt, iż aa 

ne o obrocie robotników t. j. o ilości przyjmowanych i 
zwalnianych robotników w stosunku do średnio zatrudnio
nych są charakterystyczne dla struk tury  poszczególnych 
przemysłów.

Obecnie dysponujemy cyframi temi dla ostatnich 
trzech lat, które publikujemy w tabeli umieszczonej u gó
ry następnej szpalty.

Zestawienie to pozwala nam  wydzielić w rodzinie 
przemysłów kilka charakterystycznych grup. Pierwsza 
grupa, obejmująca przemysł ściśle fabryczny o stałych za
łogach robotniczych, wykazuje najm niejszą stosunkowo I- 
lość przyjmowanych i zwalnianych (w granicach około 
50% zatrudnionych). Druga grupa odnosi się już do prze

Przemysł

Na 100 przeciętnie zatrudnionych 
w ciągu roku

p r z y j ę t o z w o l n i o n o
1933 1934 1035 1933 1134 1935

Chemiczny 44,4 34,8 36,3 34,7 26,2 31,0
Papierniczy 49,8 37,5 41,9 41,0 29,9 40,5
Poligraficzny 49,8 56,2 55,8 45,9 52,8 50,2
Skórzany 64,6 75,9 72,6 70,5 63,5 63,5
Włókienniczy 67,4 53,6 47,4 46,8 45.9 43,0
Metalowy 75,4 69,5 66,5 71,9 56,8 54,3
Drzewny 122,1 106,3 108,1 112,0 108,3 97,1
Odzieżowy 127,1 94,4 90,5 85,0 93.9 100,2
Mineralny 144,6 136,7 124,8 134,7 122,2 117,5
Spożywczy 157,0 168,2 165,5 155,6 167,5 160,2
Budowl anyr 269,1 235,1 259,9 243,9 229,6 248,6

średnio 95,4 87,4 84,5 82,8 80,3 78,0

mysłów bądź sezonowych bądź o zmiennem zatrudnieniu 
na bardziej prostych urządzeniach fabrycznych. W tej g ru
pie ilość przyjmowanych i zwalnianych przekracza ju ; 
100% średnio zatrudnionych. Nakoniec oddzielnie zupełnie 
miejsce w tem  zestawieniu zajmuje przemysł budowlany 
z cyfrą około 250% przyjmowanych i zwalnianych robot
ników.

Przyczyny tego zjawiska są zupełnie jasne. Przemysł 
budowlany niema stałego w arsztatu pracy. Każda budo
wa jest wykonywana w innem miejscu, co utrudnia już w 
w pewnym stopniu operowanie stałą załogą robotniczą. O- 
bok tego w budownictwie zgrupowane są w pewnej ścis
łej kolejności roboty, wymagające robotników o coraz in
nych kwalifikacjach, co również powoduje potrzebę zwal
niania jednych a przyjmowania innych pracowników. Po
zatem roboty budowlane są w większości swej uzależnioni 
od warunków atmosferycznych i muszą być z tego powodu 
wstrzymywane na okres zimowy.

Nakoniec najważniejszą przyczyną jest brak progra- 
mowości w inwestycjach budowlanych. Stwarza to sytu
ację, w której poszczególne przedsiębiorstwa budowlane 
nie są w możności przewidywać, jak będą w sezonie za
trudnione pod względem ilościowym, pod względem te re
nowego rozkładu robót i pod względem rodzaju robót.

Nie będziemy podkreślali ujemnych skutków tego 
układy strukturalnego na organizację budownictwa, gdyż 
niejednokrotnie już tą  sprawą bliżej się zajmowaliśmy.

Analiza cyTfrow a pozwala nam stwierdzić, iż z jednej 
strony muszą być przedsięwzięte środki dla osłabienia w 
w ram ach realnych możliwości przyczyn te j płynności za
trudnienia w budownictwie, a z drugiej strony wszystko 
przemawia za tem, że przemysł budowlany przedstawia 
zupełnie odmienny typ organizacyjny. W ym aga to, by ter, 
przemysł był specyficznie potraktowany we wszystkich 
przepisach prawnych. Większość bowiem zarządzeń odno
szących się do przemysłów fabrycznych o względnie sta
łem zatrudnieniu, stosowana dosłownie w budownictwie, 
stw arza sytuacje absurdalne i bynajmniej nie przyczynia 
się do poprawy i tak  już skomplikowanej i ciężkiej sy
tuacji tego przemysłu.

AKCJA BUDOWLANO-TERENOWA B. G. K.

Odbyła się konferencja prasowa w B. G. K., na której 
Prezes Banku p Józef Kożuchowski omówił wyninki ope
racyjne .oraz politykę gospodarczą B. G. K. w roku 1935. 
Poniżej podajemy ciekawe szczegóły, odnoszące się do akcji 
fcudowlano-terenowej Banku w roku sprawozdawczym.



Ogólna suma środków, przeznaczonych na akcję budo
wlaną i terenową, wyniosła w 1935 r. 43 milj. zł., z czego 
38 milj. uruchomił Państwowy Fundusz Budow’any, a 5 
milj. Fundusz Pracy. W porównaniu z rokiem poprzednim 
suma uruchomionych z funduszów publicznych środków 
wzrosła o 8,5 miljj zł., w porównaniu zaś z 1933 r. o 14 milj. 
zł.

Podział kwoty 43 milj. zł. na poszczególne cele przed
staw ia się następująco:

34 milj. zł na budownictwo drobne, blokowe i remonty,
7 milj. zł. na budownictwo robotnicze (w tem  5 milj. zł. 
z Funduszu Pracy) za pośrednictwem TOR‘u, 2 milj. zł. na 
akcję terenową.

Faktyczny stosunek kredytów Banku do rzeczywistych 
kosztów budowy wynosił w roku ubiegłym dla budownictwa 
blokowego (wraz z remontammi) 26,7%, dla drobnego zaś 
budownictwa — 29,3%. Cyfry te  podkreślają dobitnie wiel
kie znaczenie finansowania budownictwa ze środków pub
licznych, które przyczyniły się do uruchomienia przeszło 
dwukrotnej sumy — 72,7 miljj zł. — ze źródeł prywatnych.

Przechodząc do omówienia wyników akcji budowlanej 
w 1935 r , należy zaznaczyć, że z przyznanych kredytów, 
których łączna suma wyniosła za rok ubiegły 43,6 milj. zł., 
sfinansowano budowę 15.692 mieszkań o łącznej ilości 
44.586 izb, z czego 8.948 mieszkań (25.103 izb) przypada na 
budownictwo drobne, a  6.744 mieszkania (19.483 izb) na in
ne rodzaje budownictwa.

Od początku działalności Banku pożyczek budowlanych 
przyznano za 6.55,8 milji zł ; z pożyczek tych sfinansowano 
budowę 291.416 izb.

Na terenie Górnego Śląska finansowanie budownictwa 
odbywa się zapomocą kredytów ze Śląskiego Funduszu Go
spodarczego, których rozdział je s t powierzony również Ban
kowi Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek tych przyznał 
Bank w roku ubiegłym za 7.0 milj. zł., od początku zaś swej 
działa'ności — za 46.2 milj. zł.

Akcja terenowo-budowlana była prowadzona w 1935 r. 
na terenie 11 miast, na obszarze których przejął Bank ogó
łem administrację 612,8 h a  gruntów, z których utworzono 
już 2.406 działek budowlanych; parcelacja reszty gruntów 
da jeszoze około 2.000 parcel budowlanych.

Na roboty terenowe przyznał Bank w roku ubiegłym 
nowych pożyczek na 2,2 milj. zł.

PRODUKCJA I ZBYT CEMENTU W  ROKU 1934, 1935
I PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĄCACH 1936.
Poniżej podajemy zestawienie porównawcze produkcji 

i zbytu cementu w tysiącach tonn w ciągu całego roka 
1934 i 1935 i w przeciągu pierwszych czterech miesięcy ro- 
}cu 1935 i 1936.

cały rok miesiące I — IV

1934 1935 1935 1936

produkcja 721 801 110 165

zbyt 760 782 117 188

Z zestawienia powyższego wnioskujemy, iż w roku
1934 zostały skonsumowane zapasy cementu w wysokości 
około 40 tys. tonn, w roku 1935 stworzono nowe zapasy 
w wysokości około 20 tys. tonn. Ta nadwyżka została jed
nak już sprzedana w pierwszych czterech miesiącach r. b. 
A zatem naogół cementownie pracują w dość zrównowa
żonych warunkach produkcji i zbytu.

STAŁY WZROST ZATRUDNIENIA W CEMENTOW
NIACH, CEGIELNIACH I TARTAKACH W STOSUNKU 

DO ROKU 1935.

Notowane przez Gł. U. St. ilości zatrudnionych robot
ników w głównych działach wytwórczości materjałów bu- 
dowolnych, wykazują dość poważny wzrost w stosunku 
do odpowiedniego okresu roku ubiegłego.

Ilość zatrudnionych ro botników

cementownie cegielnie ta rtak i

1935 I 722 4061 20833
II 1138 4188 23690

III 2344 6433 26542
IV 2717 12576 26389

1936 I 1016 6355 21910
II 1296 5699 24782

III 2994 8690 28605
IV 3675 15972 30083

ZNAMIENNY OKÓLNIK PRUSKIEGO MINISTRA F I
NANSÓW PRZECIW NIESOLIDNYM PRZEDSIĘBIOR

COM BUDOWLANYM.

Dnia 18. V. 1936 za N r 2000/21.4 wydał Pruski Mi
n is te r  Finansów okólnik, którego tre ś j dziwnie odpowiada 
potrzebom naszej realnej rzeczywistości, ale daleko nieste
ty  odbiega od systemu m yś'enia i działania naszych urzę
dowych instytucyj, powołanych do opieki nad racjonal
nym układem stosunków w budownictwie

Niechże zatem dosłowne tłumaczenie tekstu zarządze
nia w te j sprawie u naszego zachodniego sąsiada, który 
w dziedzinie organizacji zasługuje na naśladownictwo, 
przekona upartych, iż to, co u nas bezskutecznie od lat 
powtarzamy, tam  wprowadzają w życie władze państwo
we.

„Z szerokich kół społeczeństwa dochodzą skargi, że 
niesolidni i fachowo nieodpowiedni przedsiębiorcy budowla
ni wykonują roboty budowlane, do których żadną m iarą 
nie dorośli. Nie na ostatniem  miejscu wśród skarżących są 
zawiedzeni właściciele budowy, którzy przy zleceniu budo
wy powodowali się mniej względami na umiejętność i 
sprawność przedsiębiorcy jak  kw estją taniości oferty.

W ielu'z tych przedsiębiorców nawet w przybliżeniu nie 
daje gw arancji zachowania ogólnych prawideł techniki i 
przepisów' policji budowlanej, a  tem  mniej posiada potrzeb
ne zrozumienie dla spraw  sharmonizowania budowli z oto
czeniem.

Temu stanowi rzeczy na eży się stanowczo przeciwsta
wić nietylko w interesie jednostki, ale i ogółu.

Urzędom inspekcyjno - budowlanym poleca się w tym 
kierunku zdecydowanie współdziałać. O ile w poszczegól
nych wypadkach nie pomoże osobista persw azja w stosun
ku do właściciela budowy, to winny być wykorzystane 
upraw nienia ustawowe. W skazuję w związku z tem prze
pisy ustaw y przemysłowej § 35 ust. 5 i § 53a. Przy nie
solidności przemysłowca budowlanego należy zrobić uży
tek z możliwości zabronienia wykonywania przemysłu na 
podstawie § 35 u st 5. Przy budowach, do których wyko
nyw ania potrzebny jest wyższy stopień doświadczenia i 
przygotowania technicznego, należy postępować w myśl § 
53a. Jako tego rodzaju budowy należy uważać z reguły:



1) budowle o konstrukcjach silnie obciążonych lub na
rażonych (wskutek wstrząsów, maszyn, dźwigów 
i t  p .) ;

2) budowle z żelbetu albo ze stropam i żelbetowemi, 
z konstrukcjam i stalowemi, drewnianemi o więk
szych rozpiętościach, w krótkości wszystkie budowle, 
przy których wymagane są statyczne obliczenia;

3) budowle, przy których stosowane są nowe systemy 
i m aterjały  budowlane;

4) wszystkie roboty w budowlach o wartości zabytko
wej".

UBEZPIECZENIA BUDOWLANE 
W NIEMCZECH.

Wprowadzone w Niemczech w 1934 zasady ubezpiecze
nia budowlanego zostały ostatnio uproszczone, a stawki ob
niżone.

Według obecnego stanu ubezpieczeniu podlega prowa
dzenie i wykonywanie budowli, budynki pomocnicze, ma
szyny, w arsztaty, rusztowania, urządzenia i środki tr a n 
sportowe, dostawy m aterjałów  i części przy wszelkich ro
botach pod i nadziemnych, drogowych i t. d. Obejmuje ono 
szkody, powstałe wskutek: a) niezręczności, niedbalstwa 
i złej woli; b) błędów w obliczeniach, konstrukcjach, ma- 
terjałach budowlanych i wykonaniu robót; c) własności 
gruntu , których uprzednie badanie nie mogło przewidzieć; 
d> zepsucia się maszyn, zerwania się lin, łańcuchów i t .  p.;
e) obciążeń próbnych i próbnego użytkowania; f) ognia, 
uderzenia piorunu, wybuchu; g) klęsk żywiołowych, jak  
np powódź, burza, huragan, k ra , trzęsienie ziemi i t. p.; 
h) wypadków przy transporcie; i) krótkiego spięcia i in
nych wyp. z elektrycznością; k) rozerwania wskutek siły 
odśrodkowej; 1) braku wody w kotle parowym; m) kradzie
ży zwykłej i z włamaniem. Stawki tego ulepszenia wyno
szą przykładowo: 1) umowa jednorazowa na budowę jed
nego budynku mieszkalnego w zwykłych w arunkach przy 
koszcie budowy 50.000 mk. —  składka 60 mk. 2) umowa 
całoroczna przy budowie domów mieszk. w zwykłych w a
runkach 1,2 pro mille od obrotu. Ubezpieczeniu nie pod
legają samochody i samoloty osobowe, kosztowności, ry 
sunki, akty, papiery wartościowe i pieniądze. Prócz tego 
wykonawca może sam lub wespół z właścicielem budowli 
ubezpieczyć się od odpowiedzialności za szkody względem 
osób trzecich, wreszcie przedsiębiorca zam iast kaucji w go
tówce lub papierach może uzyskać porękę instytucji ubez
pieczeniowej, opłacając za to w stosunku do sumy udzie
lonej gw arancji 1,75% rocznie przy sumie powyżej 10.000 
mk., a 2,5% przy niższej.

Bauwelt N r. 23 z  4,6. 1936 str. 537.

ZNIŻKI KOLEJOWE NA TARGI GDYŃSKIE.
Otwarcie tegorocznych Targów Gdyńskich nastąp i w 

dniu 28 czerwca br. T argi Gdyńskie będą otw arte przez 
dwa tygodnie od 12 lipca br. włącznie.

W okresie Święta Morza przewidziane są znaczne zniż
ki na przejazd do Gdyni. Obowiązują one od 23 do 28 
czerwca, jeżeli chodzi o przyjazd do Gdyni. Zniżki wydawa
ne są na zasadzie nabycia k a rty  uczestnictwa za cenę 3.— 
zł. w biurach Orbisu, Ligi Morskiej i Kolonjalnej oraz w 
niektórych kasach kolejowych. Zniżka wynosi 33% przy wy- 
jeździe, a powrót jest bezpłatny; d a ta  powrotu z Gdyni 
musi być uwidoczniona na karcie uczestnictwa już w  dniu 
zakupu. Ponadto czynne będą pociągi popularne ze zniżką 
75%, do których najm niejsza ilość osób wynosić może 300 
osób.

Po 2 lipca obowiązują ulgi kolejowe, udzielone na T ar
gi Gdyńskie do dnia 20 lipca br.

KATOWICE.
W czasie od d. 31 m aja do 14 czerwca b. r. odbyły 

się tu  T argi Katowickie. Zainteresowanie przemysłu bu
dowlanego Targam i było słabe.

Z wytwórców — którzyby mogli zainteresować prze
mysł budowlany — jedynie firm a „Lignosa" S. A. w ystą
piła z pokazem dwuch nowych m aterjałów , mogących mieć 
zastosowanie w budownictwie.

Jednym z nich je s t „Silesit" m ieszanka mączek roślin
nych i m ineralnych przepojonych żywicą i prasowanych 
w gorących formach stalowych (temp. 180°) pod ciśnie
niem ; podobny jest z wyglądu do ebonitu i może być b ar
wiony na rozm aite kolory. Służy do wyrobu drobialzgów 
elektrotechnicznych jak  wyłączniki, bezpieczniki i t. p. N a
daje się bardlzo dobrze do tego celu. Posiada ciężar około
1.5 i wytrzymałość na gięcie do 1.000 kg. a na uderze
nie do 10 kg/cm 2.

D rugim  m aterjałem , ciekawszym od „Silesitu" jest 
„Silesitan" syntetyczna żywica lana. W ystawione próbki 
tego m aterja łu  były bardzo efektowne i budziły duże zain
teresowanie kół zawodowych. Je s t to m aterja ł przezroczy
sty, dający się kolorować na rozmaite barw y i odcienie, 
lekki i niełamliwy. „Silesitan" przedstawia się jako m ater
ja ł o dużych możliwościach w zastosowaniu w budownic
tw ie a  w szczególności w dekoracji architektonicznej.

Poza temi m aterjałam i zademonstrował jeden ze skła
dów m aterjałów  budowlanych zastosowanie płyt „Supre
ma" na obicia ścian ryglowych w postawionym kiosku wy
stawowym. N a ścianach pokazano różne rodzaje wypraw 
zwyczajnych i szlachetnych Ponadto w kiosku tym  wy
stawiono porcelanę budowlaną z odpowiednią arm atu rą  
oraz piece kaflowe i papę.

Jak  corocznie widzieliśmy i na obecnych Targach kil
ka wytwórni mebli mieszkaniowych i kuchennych. Poza po- 
prawnem wykonaniem i wyglądem nie wnoszą one nowych 
form  w tę  dziedzinę. Meble kuchenne były nieco ciekaw
sze przez przełamanie dotychczasowej bieli i wprowadze
nie wielokolorowości w tę  dziedzinę. Inż. Biasion.

ORZECZENIE NADZW YCZAJNEJ KOMISJI 
ROZJEMCZEJ W SPRAW IE PŁAC ROBOTNIKÓW 
W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM W KRAKOWIE.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza, powołana w celu 
załatwienia zatargu  w przemyśle budowlanym na obszarze 
m. Krakowa, na pos:edzeniu w dniu 27 kw ietnia 1936 r., u- 
staliła następujące stawki płac robotników budowlanych za 
godzinę:
m urarz ..................................... .................................... zł. 1,20
cieśla . . ..................................................................1.20
przodownik żelbetoniarski ..................................................  0.90
gracownik ..................................................... .......  0.70
robotnik n iew ykw alifikow any..................................... .......  0.55
robotnik niewykwalifikowany do la t 18 i kobiety „ 0.40 
koźlarz przy pracy w akordzie za przeniesienie

1000 szt. cegieł do piwnic i parteru  . . . .  „ 3.— 
oraz za każde następne piętro względnie za
każde 4 m. wysokości d o d a te k ................................. . 1.35

robotnik ziemny przy b u d o w ie ................................ , .0 .5 5
Orzeczenie obowiązuje przy wykonaniu wszelkich ro

bót budowlanych na obszarze okręgu administracyjnego m. 
Krakowa oraz na obszarze gmin: Bronowice Małe, Brono- 
wice Wielkie, Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, Górka Na
rodowa, Wola Duchacka, Prokocim, Łagiewniki, Borek Fa- 
lęcki, Wola Justowska, Rakowice, Olsza, Czyżyny, Przego- 
rzały i Pychowice.

Orzeczenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1936 r. do 
dnia 31 marca 1937 r.



SPIS WOLNYCH MIESZKAŃ W ŁODZI.
Wydział statystyczny w Łodzi, pod kierownictwem n a

czelnika p. Rosseta, przystąpił do sporządzenia spisu wol
nych lokali na obszarze całego m iasta. Spis obejmował stan 
mieszkaniowy w Łodzi n a  dzień 10 lipca 1935 r. Według u- 
zyskanych wyników ogółem w Łodzi było wolnych 2 296 
mieszkań, z tego w domach, objętych ustaw ą o ochronie lo
katorów 1.586, a w domach nie podlegających ustawie 710.

Zatem znaczne próżnostanie ma miejsce nietylko w do
mach nowych, ale i starych.

Szczególnie ciekawe są wyniki spisu pod względem 
wielkości próżnostojących mieszkań. Zdawałoby się, że ze 
względu na kryzys ludność przenosi się z większych miesz
kań do mniejszych, że wskutek te j dążności próżnostanie 
powinno przedewszystkiem ujawnić się w kategorji miesz
kań średnich i większych i że jednocześnie powinno zanikać 
próżnostanie mieszkań najmniejszych. Tymczasem liczby 
spisu przeczą temu. Bowiem mieszkań jednoizbowych wol
nych było 764, dwuizbowych (pokój z kuchnią) 508; trzy i
zbowych (dwa pokoje z kuchnią) 475; czteroizbowych 296; 
pięcioizbowych 136; szęścioizbowych 65; siedmioizbowych 
35; ośmioizbowych 12 i dziewięcioizbowych 5.

Można przytem  stwierdzić, na podstawiei danych, zebra
nych przez wydział statystyczny m. Łodzi, że wolne miesz
kania są — jak  na stosunki łódzkie — źle wyposażone tech
nicznie.

ORZECZENIE NADZW. KOM. ROZJEMCZEJ W SPRA
WIE PŁAC ROBOTNICZYCH WE LWOWIE.

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza w celu załatwienia 
zatargu w przemyśle budowlanym i w zawodach pokrew
nych na obszarze m iasta Lwowa, na posiedzeniu w dniu 
18 maja 1936 ustaliła za godzinę następujące minimalne 
stawki płac robotników:
Murarz i cieśla zł. 0.90
Zbrojarz i betoniarz zł. 0.75
Pomoc na budowie i robotnik, ziemny przy budo

wie zł. 0.50 
Dla koźlarza za przeniesienie 1000 sztuk cegieł do

piwnic i parte ru  z odległości do 35 mt. zł. 2.50
oraz za każde następne piętro względnie za każde

4 mtr. wysokości dodatek zł. 1.20
Dla kamieniarza budowlanego ustala się za godzi

nę minimalną stawkę zł. 1.15 
Dla kamieniarza budowlanego posługującego się 

własnemi narzędziami usta la  się dodatek w 
wysokości 5% przewidzianej dla niego stawki.

Stolarz przy robotach budowlanych zł. 0.65

Stolarz przy robotach budowlanych wykonywa
nych n a  budowie &ł. 0.75

Malarz zł. 0.70
Pomocnik m alarski zł. 0.35
M alarz zatrudniony przy fasadzie otrzym uje do

datek w wysokości 25% przewidzianej dla nie
go stawki.

Blacharz zł. 0.75
Pomoc zł. 0.50

Dla kaflarzy  ustalono następujący cennik płac za je 
den kafel:
Nowy piec kolorowy zł. 0.28
Nowy piec biały gładki cięty zł. 0.57
Nowy piec kuchenny kolorowy zł. 0.34
Nowy piec kuchenny biały gładki cięty zł. 0.58
Przestaw iony piec kolorowy zł. 0.22
Przestawiony piec biały zł. 0.32
Przestaw iony piec kuchenny kolorowy zł. 0.2D
Przestawiony piec kuchenny biały zł. 0.33
Ogzymsowanie oblicza się za jedną warstwę kafli

odnośnego pieca, a  więc cokół, gzyms środ
kowy i górny jako trzy  warstwy.

Za inne roboty, niewyszczególnione w powyższem 
wyliczeniu, staw ki powinny być obliczone w 
ten sposób, ażeby kaflarz przy normalnej wy
dajności otrzymywał za godzinę nie mniej niż zł. 1.50 
Dla parkieciarzy ustalono następujący cennik płac za 

jeden m etr kwadratowy:
a) układanie na gwóźdź z przesortowaniem i

przybiciem listwy zł. 0.55
cyklinowanie z nacieraniem zł. 0.35
b) za podstawę przyjm uje się deszczułki 25 cm.

długie, za deszczułki 20 cm. długie usta la  się
cenę wyższą o zł. 0.10

c) układanie na lepnik z przesortowaniem i przy
biciem listwy zł. 0.60

cyklinowanie z nacieraniem zł. 0.35
d) za kolorowanie deszczułek na wyraźne żądanie

pracodawcy cena wyższa o zł. 0.10
e) układanie kwadratów z deszczułek z przybiciem

listwy zł. 0.60
cyklinowanie z nacieraniem zł. 0.35
f) wszelkie układanie do fryzy drożej o zł. 0,10
g) cyklinowanie stare j posadzki zł. 0.45
h) cyklinowanie stare j posadzki przekładanej zł. 0.50
1) wszelkie przekładania oraz wszelkie reperacje

sta re j posadzki za godzinę zł. 0.90
j)  za ściąganie wyłącznie kantów zf. 1 m tr2 zł. 0.20

IV -a  s e r j a  k a r t ( 2 7  n o w y c h  k a r t )  
do kartoteki Przeglqdu Budowlanego

Spis źródeł produkcji i dostawy
z o s t a ł a  w y d a n a

Posiadacze kartoteki mogq tę serję nabyć w Administracji 
-  u l. W i d o k  2 2 z a  c e n ą  2 . 1 6  z ł .  l a  k o m p l e t



CENY MATERJAŁÓW BUDOW LANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

III. 1936 IV. 1936 IV. 1936 V. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 45.2 44.6 Koszty budowy 58.0 58.2
Ceny drewna obrobionego 40.3 41.2 Koszty utrzymania 60.7 61.3
Ceny żelaza 70.9 70.9
Ceny mat. bud. 48.4 48.2

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za pły tk i kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m3 — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% taniej, I I  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., *w II  gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
zł., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł., 

holkele wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

w ana żółta — 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i sześciokąt-y naklejane n a  papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na nr, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ai-- 
szaw a):

dziurawka podl. i poprz. do licowania I kl. (b. mocna
o ładnym czerw, kolorze) 35 — 50;

cegła zwycz. budowlana nieprzebierana  38 — 68, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 41 — 72 dziu
rawka zw. budowlana 33 — 48, licówka I  kl. 55 — 86, ce
gła kanaliz. I kl. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%) 
55 — 86, I I  kl. 45 — 76, cegła stropoiva Foerstera  25 x 
15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiówka I  kl. 70 — 80,
I I  kl. 60 — 70.

Dekarskie materjały (p. zesz. 5/36). 

Drzewo.
W dalszym ciągu panuje wybitnie mocny nastró j 

wśród tartaczników.
Ceny desek sosnowych obrzynanych t. zw. półczystych 

kształtu ją się loco ta rta k  (przy odl. ok. 300 km. od W ar
szawy za Y<“ — 33 zł; 1“ — 35 zł; ‘/ . “ i 1% “ — 37 do 38 zł.

Składnicy w okręgu warszawskim sprzedają 'oco bu
dowa: kantówkę ciosaną — 37 zł.; szalówkę — 41 zł; kan- 
rówkę zwykłą i belki sosnowe —■ 58 zł.

W Krakowie za szalówkę uzyskuje się 35 do 36 zł. lo
co wagon Kraków w obrocie hurtowym.

W związku z podrożeniem surowca podrożała posadzka 
dębowa przeciętnie o 0.50 zł na nr

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kwatdatel. — 0.36, za narożnik kafla  kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za n a 
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny — 
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy

m iar 21 X  23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) —
0.60, za narożnik tego w ym iaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

F abryka P io tr Ławacz notuje loco skład w W arsza
wie: drzwiczki piecowe wrg. P. N. B. — 540 za parę —
10.00 zł, ruszt piecowy 5 kg — 1.50 zł, ru ra  blaszana —
0.90 zł, d ru t galwan. N r. 10 za 1 kg — 0.65 zł, blacha 
mos. przed piec — 4.60 zł, tarzcza ochronna z grzybkami —
1.00 zł, drzwiczki pudłowe z mos. zasłonkami — 26 75 zł.

StoJarszczyzna.
Starachowice no tu ją nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe .,Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X  0 85 wzgl 0.75 wzgl.
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 nr.

b) drzw i płytowe „Starachowice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl, 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 ża 1 rń*.

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.
Szkło (p. zesz. 5/46).

Wiążące materjały i zaprawy.
Cena na wapno ma tendencję w dalszym ciągu moci^. 
Ogólnie kom unikują nam, iż ostatnio cena podniosła 

się o z!l 0.10 za 100 kg.
Kadzielnia notuje ceny w apna na poziomie 2.50 zl. 

za 100 kg. loco wapna na wapienniku.
W apnorud utrzym uje swe ceny bez zmiany t. j. 2.10 

zł. za 100 kg. loco wagon st. załad<.
Cena cementu  uległa dość poważnej zwyżce i wynosi 

obecnie od zł. 3. 20 do zł. 3.40 za 100 kg. w workach pa
pierowych pary te t st. kol. Łazy — zależnie od m arki ce
mentu (dane zakomunikowane przez firm ę A. Borowik 
i Syn).

Żelazo i metale.
Ceny żelaza i metali pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową  je s t obecnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.40; ołów hutniczy —
0.75; blacha miedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

Ceny gwoździ i drutu  bez zmiany (zesz. 3/36).

KATOWICE.

Ceny loco cegielnia: cegła zwyczajna 30 — 35, ostro- 
palona 35 — 42, dziurawka 38 —  45, porowata 50 — 60, 
Kleinowska — 70 — 78, Akerm ana — 180 — 220.

Ceny za 1 tonnę loco wagon st. załad.: żwir rzeczny
— 4.70 — 5.70, piasek rzeczny — 6.50, żużel wysokopie- 
cowy łamany — piasek 4.50, grysik 5.50, szuter 6.00.

Ceny loco budowa: piasek kopalny za 1 r.i3 — 4.50.
ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,



żwir (pospółka za 1 ms — 4,50 do 5.00, żwir do żel
betu za 1 m3 — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3/4" — 38 — 43, 1" — 45 — 47, 5/4" do 2" —  57, 
bale 3" —‘ 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, k an 
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ
cegła zwycz. (szlufka) loco budowa 1000 szt. 43,00—47,00
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00
sufitówka Kleina lub iFórstera „ „ 80,00
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. „ „ 85,00
cement w. opakowaniu w workach papier. 100 kg 6,00
cement 15 ton franco stacja Poznań 705,00
wapno nielasowane loco budowa 100 kg 3:20
piasek 1 mB 4,00
żwir kopalniany 1 nr1 5,00
tłuczeń z kamieni polnych 1 ms 11,00

WARSZAWA.
Strejk w cegielniach podwarszawskich, o którym  pi

saliśmy w poprzednim zeszycie, ze stanu lokalnych za ta r
gów przeszedł około 15 czerwca w ruch o charakterze ogól
nym, obejmując zdecydowaną większość cegielni podwar
szawskich. W wyniku strejku  płace robotników cegielnia
nych zostały podniesione o 12%%.

Podniesienie płac a zatem i zwyżka kosztu produkcji, 
mogłyby wpłynąć na tendencję zwyżkową ceny cegły, gdy

by nie sta ła możliwość zastosowania nadzwyczajnych ulg 
taryfowych dla przewozu cegły do W arszawy.

Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notują loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna i maszynowa  — 57 —  58, cegła dziu
raw ka  — 56; tr'ocjnowka — 70; cegła Kleina  — 85.

Zakł. ceg. Pustelnik notują loco budowa w W arszawie: 
cegła ręczna — 53 do 58; cegła dziurawka  — 53 do

56;
dach. karpiowa  I gat. 70 — 110; II  g a t 60 — 70; 

żłobiona I gat. — 140; II gat. — 120; gąsior 60 do 70 gr.
F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 

żw ir wiślany  loco brzeg W isły — 15.00 zł. za 1 m*. 
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 9.75 zł. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 8.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły —  1.60 za m3 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.40 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
p ły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
p ły tk i łastricowe szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  —■ 

10.00 ;
p ły tk i cemełitowe na elewację — 4 75.

O S T A T N I E  P R Z E T A R G I

Przebudowa lewego skrzydła pałacu Prezydjum  Rady Mini
strów — 18/V  — 1936 — przet. ogr.

F I R M A Zł.

Rogaczewski i Szulakiewicz 308.556.42
Warsz. Tow. Techn. Budowlane 329.191.88
Czosnowski i S-ka 389.974.24
Pachowski S. 338.768.94

Roboty otrzymała f. B. Rogaczewski i S. Szulakiewicz, W ar
szawa, Nowyy Św iat 34.

Budowa parkanu żelbetowego wzdłuż posesji Gazowni 
Miejsk. przy ul. Dworskiej — 30/V — 1936 r. („Biuletyn 
____________Przetargowy" — pozyc. 2591)._____________

F I R M A
Cena za 1 m tr. b .

Zł.
Krajewski Z., W arszawa, Mokotow

ska 59 24.00
Wołkowiński i Łęski, Inż-owie bud.,

W-wa, Wspólna 75. 24 00
Peregał B. 27.00
Inż. B. Galicki 29.00
Baranowski K. 30.00
Betonownia Miejska 35.00
Hildt J. 35.00
Sierzpowski B. i Morawski R. 36.00
„Spin“ 37.00
Sawicki G., Inż. i S-ka 40.00
Szmidt E. 43.00
Podlecki C. inż. Słobodziński i S-ka 44.50
Inżynierowie Budowlani 44.80
Krzypkowski S, inż. i S-ka 45.00
Malinowski L., inż. 45.00
Szumowski J. i S-ka 46.00
Holnicki — Szulc J., inż. i S-ka 48.50
Orzechowski St. i C. Szreyer 50.00
Plebański St., inż. 84.00

Roboty wykończeniowa — I l-a  Serja — w gmachu dla Wy
działu Techniczn. Zarządu Miejsk. m. st. W arszawy, przy 
ul. Daniłowiczowskiej 3 — 28/V-36 r. (Biul. P rzetarg, 

poz. 2576).

F I R M A Zł

Plebański St., W arszawa, M arszał
kowska 31 278.175.80

Śmielecki R. 307.027.37
Haciewicz i Serwiński 349.994.70

Budowa gmachu poczwórnej szkoły powszechnej przy ul. 
Żelaznej róg Leszna — Zarząd Miejski m. st. W arszawy — 

5/V I —- 1936 r. — (Biul. Przet. poz. 2586).

F I R M A Zł.

Landau N., W arszawa, W arecka 9 457.156.29
Piasecki i Chrzanowski 459.558.50
Chabelski 462,759.53
Plebański 463.391.11
Warsz. Tow. Techn. Budów. 479.722.96
Niedbalski S. 479.736.28
Popielski W. 488.449,24
Haciewicz i Serwiński 491.616.67
Wodziński J. 491.988.90
Podlecki i Słobodziński 497.599.37
S zretter O. 501.338.38
Zarzecki 503.562.26
Szumowski J. 509.023.67



Wykończenie wewn. części sal i (pomieszczeń Muzeum N aro
dowego przy Al. 3-go M aja w W arszawie — 4/V I — 1936 

Biul. Przet. poz. 2592).

F I R M A Zł.

Pachowski S., W arszawa, Czerw. 
Krzyża 21/23 168 548.20

Podlecki i Słobodziński 170.159.86
„Trawers" 176.557.04
Malinowski 188.146.40
Cegłowski 197.833.34
Starachowice (stolarka z okuciem) 57.179.36

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 
elewacji gmachów Teatru Wielkiego i Narodowego w W ar
szawie — Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego m. st. 

W arszawy — 14/V-1936 — (Biul. Przet. poz. 2529).

F I R M A Zł.

Szeliga M. 84.319
Spiegel 105.415
Czosnowski i S-ka 121.928
Jaworski ^ 129.046
„Szybkość" 135.372
Broszkiewicz 147.725
Banasiak 148.583
„Beton" 163.328
Roth Fr. 187.386
Marcinkowski 199.373
Cegłowski 214.962
Piechnik 233.563

Budowa tunelu osobowego z wiatam i na st. Grodzisk M a
zowiecki — Dyr. Okr. Kolei Państw , w W arszawie — 

29/V-1936 r. — (Biul. Przet. poz. 2542).

F I R M A Zł.

Landau N., W arszawa, W arecka 9 59 701
Krzypkowski S. i S-ka 62.660
W egmeister 63.253
Czeżowski i S trug 63 560
P raport S. 67 212
Zjednoczeni Inżynierowie 72 304
Makulski T. 75.006
Rudzki K. i S-ka 82 772
Sawicki G. 84.093
Szretter O. 89 877

Drugi etap robót w budynku biurowym Urzędu Morskiego 
w Strefie Wolnocłowej w Gdyni 6/VI-1936 — przet. ogr.

F I R M A Zł.

Krzyżanowski K. i S-ka, Gdynia 220,303
Roth F r., W arszawa 222,693
Morawski E. Inż. i S-ka, Gdynia 225 152
Skąpski F. i S-ka, Gdynia 227,371
Mięsowicz, Gdynia 232,733
Jaskulski i Brygiewicz, Gdynia 239,166
Śnr.dowicz, Gdynia 242 269

Zbrojownia Nr. 2 — prze targ  ograniczony na przebudowę 
budynków Nr. 11 d. 8/Y I 36.

F I R M A zł.

Wędrowski K. Inż. W arszawa, ul. 
6-go Sierpnia 36. 93,057 60

W arsz. Tow. Techn. Budowl. 97,777.01

Piasecki i Chrzanowski 97,937.64
K. Wąsik 98.032 88

Spółdzielnia Przemysłowców Budown. 99,039.76

Podlecki i Słobodziński 103,252.32

Jan  Weber 103,675.83

Zjednoczenie Inżynierów 103,736.49

Haciewicfe i Serwiński 107,477.90

F r. Rostkowski 107,637.48

Przebudowa budynku N. 5, ul. Stalowa N 
N. 2. — przet. ogr.

58. Zbrojownia

F I R M A Zł.

K. Wąsik, W arszawa Żórawia 9 
Piasecki i Chrzanowski 
Zjednoczeni Inżynierowie 
Podlecki i Słobodziński 
Spółdzielnia Przemysłowców Budow

nictwa 
Jan  W eber
Haciewicz i Serwiński 
K. Wędrychowski i S-ka 
A. Czudowski

129.488.88
135.257.97
139.715.30 
139.733.04

140.489.22 
140.622.59
142.599.23 
147.769.37
166.470.30

Budowa drugiego gmachu Fermentowni w Zakładzie U- 
praw y Tytoniu P. 'M. T. w Lublinie o kubaturze ok 
38000 m! — Dyr. Polskiego Mon. Tytun. w W arszawie — 

15/VI-1936 r. — (Biul. Przet. pdz. 2589).

F I R M A Zł.

Podlecki i Słobodziński, W arszawa, 
ul. Nowogrodzka 7 

Piasecki i Chrzanowski 
„K afar", Lwów 
„Budopol"
Kogut M. i J . Tiscli, Lwów 
Jaśkiewicz, Równe 
Twor i Raczyński 
Raszka J.
Szymkowiak, Częstochowa
Białkowski
Robud
Krzywda-Siennicki, Lublin 
,.Tri“
Sierzpowski i Morawski 
Haciewicz i Serwiński 
„A rchitekt", Lublin 
Wodziński J.
„Huta Pokój" (konstrukcje żelazne)

1

622 070.22 
630.132.57 
636.899.41 
649.022.86 
658 819.40 
663.634.91 
674.327.14 
676.453.34 
679 077.00 
682 529 30 
686 451.85
693.566.69
696.731.69 
698.943.44 
710.066.08 
723.666 82 
846.729 39 
258.659.56



Wykonanie na warunkach kredytowych, wiaduktów i do
jazdu do mostu na Wiśle we Włocławku — Państw . F un
dusz Drogowy — 8/VI-1936 r. (Biul. Przet. poz. 2597).

Budowa Kanału Kamiennego w Sarnach Kierownictwo Bu
dowy Kan. Kam. w Sarnach — 23/V - 1936 r. („Biul.

Sabo 
-)- Robdok

Czeżowski 
i S trug Muszyński L.

zł. | zł. zł.
Roboty ziemne 422.000 459 000 —

W
ia

du
kt

y

lewy brzeg 
6X19.80 
ramowy trój- 
przęsłowy 
przęsło nad
brzeżne 12 m.

263 000 

82 000 

17.000

237.000

65.000

14.000

261.000

78.000

21.000

r a z e m 362.000 316.000 361.000

Całość oferty 784.000 776.000 —

K redyt• wg. war. przet dwuletni | trzyletni

Budowa koszar w Gdyni — Okr. Urzęd Budownictwa W. 
M. — 2/VI-1936 r.

F I R M A Zł

„Tri”, W arszawa, Sewerynów 5 225.030,73
Podlecki i Słobodziński, W arszawa 249 786.68
Kliem i Ciszewski, Tczew 252,712 20
Obrycki i Narzyński, Gdynia 257.564,23
Rika, Bydgoszcz 269.786,02
Krzyżanowski, Gdynia 273.976 50
Skąpski, Gdynia 277.352,04
Jaskulski i Brygiewicz, Gdynia 289.126.60
Dulny, Gdynia 251.952,39

F I R M A Zł.

K rausz, Stanisławów 248.000
Jeżewczyk i Gurwicz, Slonim 356.000
„Tri“ 430 000
Sawicki G. 465 500
Rachman, Lublin 487.000
Stronczyński K., Czarnota - Bojarski

R. i Sp. 492.000
„Budopol" 679.000
Szemiot B. i J. Grynberg 698 000
Klesowski Przemysł Granitowy 713.000

Budowa mostu przez rzekę U tra tę  na st. Pruszków — Dyr. 
Okr. Kolei Państw , w W arszawie — 19/V — 1936 (Biul. 

Przet. poz. 2521).

F I R M A Zł.

„Tri“, W arszawa, Sewerynów 5 32.932
P raport 33 125
Krzypkowski 33.895
Sawicki G. 34.977
Sierzpowski i Morawski 35.908
Jabłoński i Nadratowski 38 736
W egm eister 39 064
Bobieński 43.315

USTAW ODAW STW O I O R ZE C ZN IC TW O
NADANIE MOCY POW SZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEJ 
ORZECZENIU NADZW. KOM. ROZJ. DLA WARSZAWY.

Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla 
Warszawy wydane w dn 6 i 7 kwietnia b. r. (patrz zeszyt
4 str. 150) zostało zatwierdzone przsz M inistra Opieki 
Spolecznaj i ogłoszone w Monitorze Polskim. W Dzienniku 
Ustaw z dn. 30 m aja r. b. ukazało się rozporządzenie Rady 
Ministrów nadające z tym  dniem oi’zeczeniu moc powszech
nie obowiązującą. Z tą  chwilą w obrębie m iasta stołeczne
go Warszawy, na Bielanach, Okęciu wraz z Paluchem, Goc- 
ławkiem, Bosrnerowrie-Babicach oraz forcie Bema obowią
zują na wszelkich budowach stawki orzeczone przez N ad
zwyczajną Komisję Rozjemczą.

W SPRAWIE OKRESU WYPOWIEDZENIA PO 10 
LATACH PRACY.

Wobec licznych zapytań, czy po 10 latach pracy przy
sługuje pracownikowi 6-cio miesięczny okres wypowie
dzenia zgodnie z art. 469 § 3 Kodeksu Zobowiązań, komu
nikujemy Czytelnikom, że Sąd Okręgow^y we Lwowie wy
rokiem z dn. 5. XII. 1935 r. (Sygn, akt. IV. Ca 2176/35) 
uchylił wyrok Sądu Pracy, zasądzający odszkodowanie za 
6-miesięczny okres wypowiedzenia i powództwo oddalił, 
wychodząc z założenia, że do pracowników objętych dekre
tem o umowie o pracę pracowników umysłowych, przepisy 
art. 469 § 3 Kodeksu Zobowiązań nie m ają zastosowania.

Sąd Najwyższy na skutek wniesienia kasacji przez pra
cownika rozpoznawał tę sprawę w dniu 4 czerwca r. b. Sąd 
Najwyższy skargę pracownika oddalił, ustalając w ten spo
sób, że p r a c  o w n  i k o m,  o b j e t  y m d e- 
k r e t e m  o u m q wTi e p r a c o w n k ó w  u m y- 
s ł o w y c h,  p r z y s ł u g u j e  i p o  1 0-c i u 
l a t a c h  p r a c y  j e d y n i e  3-m ' e s i ę c z- 
n e w y p o w i e d z e n i e .  (Orzeczenie- S. N. z dn.
i. VI. 1936 r. Sygru. akt. C. II. 557/36).

POTRĄCANIE PRACOWNIKOWI Z WYPŁATY NALEŻ
NOŚCI OTRZYMANYCH OD UBEZP. ŚWIADCZEŃ’.

Z  orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia
1.5 października 19-15 r. L. C. II.  1511/35.

W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracow
nika wolno pracodawcy potrącić z wynagrodzenia pracow
nika tylko te kwoty, należne pracownikowi z ty tu łu  ubez
pieczenia prawno-publicznego, które pracownik z tego ty 
tu łu  już otrzym ał; pracodawca może więc potrącić te kwo
ty  z wynagrodzenia pracow-nika za ten miesiąc, za który 
przypada w ypłata należności z ty tu łu  ubezpieczenia, je 
dynie w przypadku pobierania przez pracownika wyna
grodzenia zdołu, w przypadku zaś pobierania przez p ra 
cownika wynagrodzenia zgóry, pracodawca może i powinien 
potrącić te  kw^oty dopiero przy najbliższej wypłacie wy
nagrodzenia pracownikowi po dowiedzeniu się, że pracow
nik te kwoty otrzymał.



UISZCZENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIOW EJ JAKO 
FORMA ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA.

Teza. Uiszczenie skiadki ubezpieczeniowej za pracow
nika umysłowego powoduje skutki prawne, związane w 
myśl art. I l l  i 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politej a 24 listopada 1927 Dz. Ust. poz. 911 ze zgłoszeniem 
do ubezpieczenia, oczywiście zależnie od obowiązku praco
dawcy udzielenia Zakładowi Ubezpieczeń wszelkich prawem 
wymaganych informacji.

Z uzasadnienia:
Jeśli zakład został powiadomiony przez pracodawcę o 

fakcie zatrudnienia, uzasadniającego obowiązek ubezpiecze
nia osoby zatrudnionej, to  powiadomienie takie bez względu 
na jego formę, a więc na mniej czy więcej wyczerpującą

co do innych istotnych momentów jego treść, powoduje sa
mo przez się dla Zakładu powyższe skutki prawne, a w 
szczególności obowiązek ściągnięcia nieprzedawnionych skła-, 
dek i co za tem idzie (art. I l l  i 112) także obowiązek zali
czenia odnośnych miesięcy składkowych. W tych w arun
kach, jeśli takie zawiadomienie uskuteczniono w przepisa
nym term inie, odpada możliwość zarzucenia pracodawcy 
zaniedbania zgłoszenia.

Okoliczność, podniesiona w skardze, że Zakładowi nic 
nie było wiadome o W. w chwili wpłacenia za niego skład
ki, wskazywała na potrzebę uzupełnienia zgłoszenia i uza
sadnienia te j składki, skoro, jak to wynika z tychże wywo^ 
dów, Zakładowi już wówczas było wiadome, że składkę w pła
cono właśnie za W., nie podważa natom iast wcale stano
wiska pozwanej władzy, że w tych warunkch opłacenie 
10 lutego 1928 r. za W. składki uważać należy za równo
znaczne ze zgłoszeniem go do ubezpieczenia.

PRZEGLĄD W YD A W N IC TW
POŻYTECZNE I PRAKTYCZNE WYDAWNICTWO 

Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
W BUDOWNICTWIE.

Insty tu t Spraw  Społecznych wydał serję k a rt instruk- 
cyinych, dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowa
niach budowlanych.

Komplet k a r t obejmuje następujące tem aty:
1. Uwagi ogólne.
2. Rusztowania sztandarowe.
3 Rusztowania na wysuwnicach
4. Rusztowania drabinowe, wiedeńskie
5. Rusztowania wiszące
6. Rusztowania na kozłach i pokłady na stropach mię- 

dzypiętrowych
7. Rusztowania drągowe (typ z b. zaboru niemiec

kiego)
8. Nowy typ rusztowań drabinowych.
K arty  te zostały opracowane przez wiceprezesa Stowa

rzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych R. P. 
p. S. Pronaszko, przyczem wykorzystano m aterjały , uzyska
ne drogą konkursu w 1934/35 r. na opis rusztowań budo
wlanych, zorganizowanego przez Insty tu t wspólnie ze Sto
warzyszeniem Zaw. Przem. Budowl. R. P.

A utor tych k a r t oparł się na przepisach urzędowych o 
normach bezpieczeństwa dla rusztowań, jak  również u- 
względnił rozporządzenie M inistra Spraw  W ewnętrznych i 
M inistra Opieki Społecznej z dn. 23 sierpnia 1935 r. (Dz. 
U. R. P. z 1935 r. N r. 50 poz. 329).

Treść tych k art praktyczna, wyczerpująca, przejrzysta 
i przystępna a zarazem niska ich cena powinny przyczynić 
się do ich rozpowszechnienia wśród kierowników budowy, 
przedsiębiorców i m ajstrów  budowlanych.

K arty  pojedyńcze i serje można nabywać w Instytucie 
Spraw  Społecznych, W arszawa, Wilcza 1 po cenie: 10 gr. 
za pojedyńczy egzemplarz, 8 g r  przy kupnie całej serji i 5 
gr. przy kupnie 5 serji.

Leon Janczak — Racjonalna i oszczędna budowa kanalizacji 
w miastach Polski — Odbitka z czasopisma „Gaz i Wo
da" — 1936 r.

Treścią te j rozprawy jest analiza zagadnienia, gdzie 
należy szukać prawdziwych i celowych oszczędności przy 
budowie kanałów. A utor widzi główne źródło potanienia 
ir.westycyj kanalizacyjnych: w zmniejszeniu przeciętnego 
zagłębienia kanałów, w stosowaniu kamionki zam iast be
tonu, w oszczędności na arm aturze, dzięki usprawnieniu 
organizacyj robót i oszczędności w projekcie. Ogólną osz
czędność dzięki tym zarządzeniom au tor szacuje na około 
41% samej sieci i 29% całości kanalizacji sanitarnej.

W rozprawie dość dużo miejsca zajm uje kw estja uza
sadnienia roli, jaką  w uzyskiwaniu tych oszczędności ma 
użycie ru r  kamionkowych. Pozwalają one na zastosowanie 
minimalnych spadków, a zatem na oszczędność w średniem 
zagłębienie kanałów, dają oszczędność na wyeliminowaniu 
potrzeby układania ru r  na podsypce. N ajistotniejszy jednak 
moment tkwi w nieograniczonej trwałości ru r  kamionko
wych, szczególnie ważnej w wypadku ścieków agresywnych 
lub istnieniu zakwaszonych wód gruntowych. Jeżeli zwa
żyć, że ru ry  stanowią tylko około 10% kosztu sieci, to ilu
zoryczna jest oszczędność na stosowaniu ru r  choćby zna
cznie tańszych, ais powodujących potrzebę w względnie 
krótkim  czasie zakładania nowego rurociągu, co połączo- 
nem je st poza nakładem na nowe ru ry  z bardzo poważ
nym kosztem robót ziemnych (około 40% kosztu sieci).

B ETO N .
WIBRACJA BETONU.

L aboratorja Budowlane i Robót Publicznych (Labora- 
toires du Batim ent et des T ravaux Publics) rozpoczęły w
1935 r. szereg badań nad w ibracją betonu. W pierwszej se
r ji doświadczeń dla uniknięcia uszkodzenie ap a ra tu ry  przez 
wiązanie cementu, zastąpiono tenże pyłem bazaltowym 
z Auvergne, o zbliżonym cięż. gat. i mało co rożnem uziar
nieniu. Mieszanina cała m iała skład następujący:

0 — 02  „ 11%
0,2 — 0,5 „ 7%
0,5 — 1 „ 8%
1 — 2 „ 8%
2 — 5, „ 13%
5 — 10 „ 17%

10 — 20 „ 38%

pył bazaltowy

Doświadczenia miały wykazać wpływ ilości wody na 
wytrzymałość i zagęszczenie Otrzymane wnioski praktycz
ne są następujące:



1) Maksymalne zagęszczenie betonu bez w ibracji mo
żna otrzymać przy % wody powyżej pewnej granicy (17% 
w rozpatrywanym w ypadku).

2) Maksymalne zagęszczenie betonu wibrowanego 
można otrzymać przy % wody, powyżej granicy, która jest 
w tym przypadku niższą niż w poprzednim (12% w rozpa
trywanym przypadku).

3) Maksymalna wytrzymałość na ściskanie zachodzi 
przy ilości wody, przypuszczalnie, innej, niż te j, k tóra od
powiada najw. zagęszczeniu. W ydaje się, że ilość ta  jest 
zbliżoną do tej, przy której objętość mieszaniny przed za
gęszczeniem przez w ibrację jest największą, a ulega n a j
większemu stosunkowo zmniejszeniu podczas tego zabiegu. 
(7% dla badanej mieszaniny). W następnych badaniach u- 
żyte będą mieszaniny z cementem.

Annales de 1‘Inst. Techn. du Batim ent et des Tr. Publ. 
No. 1 z 1936 r. str. 18.

FRANCUSKI PROJEKT NORMALIZACJI KRUSZYWA 
I WODY DO BETONU.

Komisja techniczna przy Office General du Batim ent 
et des Tr. Publ. opracowała projekt normy dla kruszywa 
i wody do zarobienia betonu. P ro jek t rozróżnia trzy  typy 
kruszywa: Typ A — dla betonu, o dużej w ytrzym a
łości (np. żelbet w budynku szkieletowym), typ B. — 
dla betonu o dużej nieprzepuszczalności (np zbiorniki, ta- 
my), typ C. — dla betonu o mniejszych wymaganiach pod 
względem wytrzymałościowym i przepuszczalności (np. du
że fundamenty w korzystnych w arunkach). W edług pro
jektu kruszywo nie może zawTierać domieszek węgla, kok
su, popiołu i t .  p,, gliny w kawałkach i szlaki, siarczanów 
i siarczków zaś najw7yżej d 'a  A i B — 0,25% w przeliczeniu 
na S03 a dla C — 1% S 0 3. Ciał organicznych maks. tyle, 
aby próba kolorymetryczna z roztworem sodowym dała za
barwienie jaśniejsze od wzorcowego. Domieszki pyłowe n a j
wyżej: A i B — 3%, C — 5%. Dla zapobieżenia używa
niu ziarn o kształtach, utrudniających pracę, projekt za
kreśla dolne granice dla średniego współczynnika objęto
ściowego ziaren o średn. ponad 6,3 mm., jak  następuje: 
A i B — 0,15, C — 0,12. Współczynnikem objętościowym 
danego ziarna projekt nazywa stosunek objętości tegoż do 
objętości największej kuli, opisanej na danym ziarnie. Wo
da do zarobienia betonu wT/g  części II normy nie może za
wierać domieszek, zawieszonych w roztworze, więcej, niż 
dla A i B — 2gr/l, dla C — 5 gr/1 ; zaś rozpuszczalnych 
dla A i B — 15 gr/1; dla C — 30 g r / l

Annales de 1‘Inst. Techn. du Batim ent ei des Tr. Publ. 
No. 2 - 1936 str. 67.

RÓŻNE K O N STR U K C JE.
DOM O SZKLANYCH ŚCIANACH.

W Toledo (Stany Zjednoczone A. P.) wykonany zo
stał budynek częściowo parterow y, częściowo I piętrowy 
nie posiadający zupełnie okien. Zam iast okien, ściany zo
stały wykonane całkowicie ze szkła.

Do wykonania ścian użyte zostały cegiełki szklane we
wnątrz puste, które przepuszczają rozproszone światło sło
neczne i posiadają dobre własności izolacyjne. Podobne ce
giełki szklane niejednokrotnie już były stosowane do prze
pierzeń wewnętrznych i upiększeń architektonicznych, do 
ścian jednak zewnętrznych zastosować ich nie było można, 
gdyż żadna ze znanych zaprawT nie mogła należycie ich po
wiązać. W omawianym budynku po raz pierwszy zastoso
wane zostały cegiełki posiadające na bocznych swych ścia
nach powłokę piaskową, nałożoną w czasie fabrykacji. Pow-

Widok ogólny.

Cegiełka szklana.

łoka ta  umożliwia dobrą przyczepność pomiędzy szkłem 
i zaprawą.

Szkielet stalowy budynku wykonany byl w ten sposób, 
że ściany odsunięte zostały nazewnątrz od słupów o 12 cm. 
tak. że naw et narożniki wykonane były ze szkła.

W górnej części ścian parte ru  i p iętra ułożone zosta
ły' dwie pary  belek betonowych, pomiędzy któremi umiesz
czono kilka rzędów cegiełek szklanych zielonych. W kierun
ku pionowym ściany podzielone zostały na pasy o szeroko
ść-. 1,5 m., pomiędzy któremi umieszczono żelazo teowre wy
pełnione asfaltem , grające rolę szwów dy'atacyjnych.

Cegiełki miały wymiary mniejwięcej dwa razy większy, 
niż cegła zwyczajna, i ważyły około 2-ch kilogramów. Za
prawdę zastosowano cementową o składzie 1 : 2.

J. CK
Engineering News - Record, Marzec 26, r. 1936.

STOPY NIKLOWE.
Użycie stopów niklowych w budownictwie coraz bar

dziej się rozpowszechnia. Dla uniknięcia jednak błędów n a
leży wybór odpowiedniego stopu oprzeć na dokładnej zna
jomości m aterja łu , jego własności i możliwości zastosowa
nia. Szef działu Centrum Inform acji w sprawie nik’u p. 
Ohavernas podaje w Annales de l‘Inst. Techn. du Bati
m ent et des Tr. Publ. Nr. 2 — 1936 str. 83 listę stopów, 
używanych we F rancji wraz z wskazaniami:

S ta l nierdzewna 18/8  o zawartości 8% niklu i 18% 
chromu. Stop o najszerszem zastosowaniu, nadający się 
obecnie do obróbki, droższy od innych m aterjałów  nierdze- 
wiejących. Nie ulega korozji i matowieniu pod działaniem 
czynników atmosferycznych w całej swojej masie, to też 
może być używany do wszystkich części budowli, narażo
nych na ścieranie. N adaje się dla dekoracji zewnętrznych, 
poręczy, sprzętów domowych i t. d. Utrzymanie polega na 
odkurzaniu.

M etal Monel ■— stop o zawartości ca 2/3 niklu i 1/3



miedzi -— o odcienia niebieskawym, matowieje pod wpły
wem powietrza wielkich miast, nadaje się dla wnętrz. Ce
na dość wysoka, zato tańsza obróbka, niż w stali nierdzew
nej.. Odporny na działanie wody, nawet miejskiej, oczysz
czanej chemicznie, używany jest przeto często w urządze
niach kuchennych i kąpielowych. I

Stop miedziano - niklowy o zawartości od 45% Ni 
wzwyż, o własnościach zb'izonych do Monelu Obróbka b. 
łatwa, nadaje się do wyrobu ru r  spawanych, poręczy, ba
lustrad i t. p.

„Maillechort" —• stop Cu, Ni, Zn , własności dekora
cyjne w zrastają  z zawart. Ni. Powyżej 12% Ni stop jest 
już zupełnie biały, nie matowiejący. Najlepszy z 22% Ni. 
U trzym anie łatwiejsze niż dla mosiądzu. Cena niższa od 
stopu poprzedniego. Używamy do dekoracji wewnętrznych, 
instalacji sanitarnych, kurków, naczyń stołowych i t. p., 
wykazuje wyższość nad przedmiotami chromowanemi i ni- 
klowanemi, ulegającemi ścieraniu. Nazwa pochodzi od n a
zwisk Maillot i Chorier, dwuch robotników ljońskićh, wy
nalazców tego stopu (pocz. XIX w.).

Niklowanie i chromowanie. Powłoka, w ytwarzana za- 
pcmocą elektrolizy, daje dostateczną ochronę przed korozją 
przy grubości najm niej 0,025 mm. Przy ważniejszych ro
botach wskazane byłoby sprawdzenie grubości w arstw y, jej 
przyczepności i odporności na rdzę w danych warunkach 
pracy. Dla przedmiotów nie ulegających ścieraniu jest to 
najtańsze rozwiązanie dekoracji metalicznej. O i’e jednak 
zachodzi możliwość ścierania, wtedy dostateczną gw aran
cję da dopiero odpowiednio grube poniklowanie. Co się ty 
czy chromowania, to daje ono dobre wyniki tylko na 
uprzednio nałożonej powłoce niklowej.

W Y K O N AW STW O  ROBÓT.
INTERESUJĄCY WYPADEK ZASTOSOWANIA 

DESKOWANIA STALOWEGO.

Jednym z ciekawszych przykładów zastosowania de
skowania stalowego są roboty przy przekryciu rz. Senne 
w pobliżu Brukselli sklepieniem betonowem o długości 1710 
m — Roboty polegały na budowie 2-ch przyczółków, f i
laru i 2-ch sklepień o prześwicie 7,5 m. wszystko z betonu.

Rys. 1.

Po doktadnem przestudjowaniu zagadnienia zdecydo
wano wykonywać oddzielnie przyczółki i filar, a odddziel- 
nie sklepienia.

Szalowanie przyczółków (rys. 2.) wykonane zostało 
z płyt stalowych wzmocnionych w kierunku podłużnym k ą
townikami, a w kierunku poprzecznym be’kami kratowe- 
mi.

R us. 2.

Szalowanie to tworzyło skrzynię, która zawieszona by
ła na belkach, opierających się na kołach. — W ten spo
sób szalowanie o długości 18 m. mogło być przesuwane po 
szynach wzdłuż budowy. — Dolna część do linji ab wyko
nana była w szalowaniu drewnianem, poczem zakładano 
skrzynie metalowe i zapełnaino betonem do linji a ’ b ’. — 
Po 24 godzinach przystępowano do rozszalowania i w tym 
celu podnoszono jednocześnie szalowanie za pomocą śrub 
c i przesuwano na następny odcinek. -— Podniesienie 
skrzyń, przesunięcie i ustawienie w nowem położeniu trw a
ło zaledwie 1 godzinę.

Rys. 3.

Sza'owanie sk ’epien (rys. 3.) składało się z poprzecz
nych belek kratowych rozstawionych co 1 metr, do któ
rych przymocowana była blacha, wygięta w kształt skle
pienia. — Belki te  opierano na drewnianych klinach. — 
Szalowanie składało się z elementów o długości po 3 m.
— Takich elementów było 12, betowanie więc odbywało się 
jednocześnie na długości 36 m. — Zapełnianie betonem wy
konywane było z góry z betoniarek, umieszczonych na mo
ście ruchomym. — Po zabetonowaniu szalowanie pozosta
wiano przez 5 dni, poczem usuwano elementy w kolejności 
ich zakładania. — W tym  celu elementy musiały być opu
szczone i przewiezione pod pozostałemi elementami szalowa
nia, co uskuteczniane było za pomocą rusztowania rucho
mego, przesuwanego na szynach pod szalowaniem. — Po 
ustawieniu rusztowania pod 4 belki elementu szalowania 
wybijano kliny drewniane, usuwano bo’ce w punktach a 
i składano pionowre części szalowania na osi b za pomocą 
lin stalowych, poczem opuszczano całe szalowanie. — Po 
przesunięciu takiego elementu pod pozostałemi ustawiano



go w nowej pozycji. — Opuszczenie, przesunięcie i u sta 
wienie elementu trw ało mniej niż godzinę.

Cała robota posuwała się z szybkością około 9 m, 
dziennie.

Robota prowadzona była szybko, sprawnie i z nadzwy
czajną dokładnością. — W ygląd budowli był taki, jakiego 
nigdy nie dałoby się osiągnąć przy szalowaniu drew'nia- 
iiem. Ch.
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ROBOTY R ZEM IEŚLN IC ZE.
BŁĘDY W ROBOTACH MALARSKICH OLEJNYCH NA 

TYNKU.

Dopiero od niedawna dziedzina m alarstw a sta ła się 
przedmiotem badań naukowych, m ających na celu ulepsze
nie m aterjałów  i zebranie wskazówek stosowania. Z ob
szernych prac Międzynarodowego Kongresu Malarskiego w 
Paryżu w 1935 r. dadzą się wysnuć następ, wnioski p rak ty 
czne, podzielone na trzy  grupy, wg. faz roboty.

1. Przed malowaniem. M aterjały  m alarskie są b. czę
sto fałszowane, to też winny być przed użyciem sprawdza
ne, nawet przy mniejszych robotach. Istnieje dość prosty 
sposób sporządzenia próbki do badania. Papier naciągnię
ty, jak do kreślenia, pociągamy dokładnie roztworem cu
kru albo gumy arabskiej. Po wyschnięciu m alujemy raz 
albo dwukrotnie badaną farbą, s ta ra jąc  się otrzymać pow
lokę o jednostajnej grubości. Po wysuszeniu tejże w um iar
kowanej tem peraturze, krajem y papier na równe paski np.
5 cm. szerokości, które wkładamy do letniej wody. Po kilku 
minutach powłoka odejdzie od papieru, poczem otrzym aną 
w ten sposób próbkę możemy badać na w ytrzym ałoś;, g ię t
kość i elastyczność oraz poddać działaniu czynników che
micznych i fizycznych, na które nasze malowanie może być 
w przyszłości narażone. Przez umieszczenie próbki w temp. 
50‘ przez kilka dni otrzymamy przyspieszenie starzenia się,

co pozwoli nam przewidzieć zachowanie się farby po dłuż
szym okresie czasu. Gdyby badany m aterja ł nie pokrył pa
pieru, przygotowanego jak  wyżej, należy go namalować na 
gładkiej blaszce cynowyej, k tórą po wyschnięciu dajemy do 
rtęci, w której cyna się rozpuści.

2; Podczas malowania. Główną przyczyną złych wyni
ków je st to, że powierzchnia malowana nie jest zupełnie 
suchą. F arbę uszkadza nie tylko wilgoć, ale i substancje, 
rozpuszczone wr wodzie. Prócz tego ważnym jest wybór od
powiedniego m aterjału  dla pokrycia danego przedmiotu 
oraz warunki pracy tegoż.

3. Po malowaniu. Powłoka farby może uledz uszkodze
niu pod wpływem ciśnienia wody i powietrza, zawartego 
w murze, co nie nastąpi, o ile m ur z drugiej strony jest 
nieotynkowany. Ciała rozpuszczone w wodzie, przenikając 
przez powłokę, osadzają się po odparowaniu wody na fa r
bie, powodując wykwity. W ystarczy ścierać osad tak dłu
go, dopóki cała ilość jego nie wryjdzie na wierzch. Gorsze 
są uszkodzenia, zdziałane przez sole, atakujące chemicz
nie składniki farby. Wapno niegaszone, zaw arte w tynku, 
r.;e jest tak  szkodliwe, gdyż powstające z olejem lnianym 
mydło wapienne jest nierozpuszczalne i tworzy warstwę 
ochronną od strony muru. Więcej niebezpieczne są węgla
ny i siarczany sodowe i potasowe, które pod wpływem wap
na tworzą wodorotlenki, niszczące olej lniany (powstaje 
mydło rozpuszczalne). Sole te mamy w gipsie, cemencie, 
w niektórych gatunkach cegieł, często w tynkach, czasem 
nawet i w piasku. Dla sprawdzenia najlepiej byłoby przed 
wykonaniem roboty namalować na danym przedmiocie błę
kitem pruskim  z olejem lnianym, gdyż barwnik ten jest 
szczego'nie wrażliwym na obecność zasad Wrazie stw ier
dzenia tychże, należy użyć barwników odporniejszych, jak 
np. u ltram aryna, ochra, zieleń chromowa i t. d. do w ar
stwy dolnej, która będzie stanowić ochronę dla górnej.
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W YK A Z ZA TW IER D ZO N YC H  BUDOW LI
Sprostowanie — Od inż. arch. Janusrza Ostrowsk:ego 

otrzymaliśmy list, prostujący inform acje zamieszczone pod 
poz. 138 w Wykazie zatwierdzonych budowli w W arszawie 
(zeszyt 4 str. 162), w tym  sensie, że projekt willi p St. 
Depczykowej przy ul. Lenartowicza, został wykonany przez 
inż. Ostrowskiego łącznie z inż. J. Łowińskim (Walecznych 
19), który jest kierownikiem budowy.

WARSZAWA.

(Dane za czas od 7/V — do 28/V — 1936 r.)

321. D. m., 4p. — 4160 mf — ul. Wronia 71 — wł.: I. 
Finkelstein, W-wa, Leszno 67 — pr. i k.: Biuro arch, inż.- 
arch. H. Spiwak, W-wa. Królewska 23, m. 15, tel. 6.05-41
— wyk.: vacat.

322. D. m., part., drewn. — 250 m3 — ul. Karska 10 — 
wł.: A i St. Pasten, W-wa, K arska 10 — pr. i k.: bud. J. 
Turos W-wa, ul. Żeromskiego 45, tel. 11.32-37 — wryk.: 
sp. gosp.

323. D. m., 5p. — 20000 m3 — ul. Marszałkowska 8 — 
wl,: H. Palowa, W-wa, Al. Jerozolimska 31, tel. 9.93-31 — 
pr. i k .: inż.-arch. M. Goldberg i inż.-arch. H. Rutkowski, 
W-wa, Nowogrodzka 18, tel. 9i.98-07 — wyk.: Przedsięb. bu
dowl. M. Gruca, W-wa, Srwedzka 6, tel. 5.40-74.

324. D. m., fabr. — 300 m? — ul. Mszczonowska dz. 
1 — wł : H. Żyto, W-wa, Ogrodowa 25, tel. 540-11 — pr. 
inż.-arch. H. Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8.42-42 — 
k,: inż.-arch. F. Drutowski, W-wa, Złota 59a — wyk.: 
Przed. bud. A. Maliniak, W-wa, Solna 17, tel. 11.31-33.

325. Nad. — 1600 m3 — ul. Em. P later 10 — wł.: L. 
Groniowska, K. Groniowski i W. Nowicka, W-wa. Em. Pla
te r  10, tel. 9.55-17 — p r .: inż.-arch. W. Goldberg, W-wa, 
Al. Szucha 2, tel. 9.80-49 — k.: bud. J. Czerwiński, W-wa, 
Wspólna 5, tel. 9.70-22 —< wyk : Przedsięb. łiud. K. Szpa- 
kowski, W-wa, Krochmalna 47, tel. 2.12-83.

326. D. m. 3p. (dwa) po 5000 m ‘ -— ul. Mielecka 3 i 5 — 
wf.: W. Gutgeld, W-wa, Zielna 48, tel. 2.20-56 — pr. i k.: 
inż.-arch. St. Rotberg, W-wa, Wilcza 23, tel. 8.29-71 — 
wyk.: sp. półg. (m. mur. J. Burdziński, Wawer, kol Zas- 
tówr ul. Stylowa 20).

327. Nad. 2p-a i d. m., lp . — 985 m“ •— ul. Leszno 70 
—• w ł.: S. Geyer, W-wa, Leszno 70 — pr. i k : arch, K. 
Szretter, W-wa, Śniadeckich 11, teł. 8.18-61 — wyk.: Przed, 
bud. M. Mikuła, W-wa, Wilcza 43, tel. 8.79-26.

328. D. m., 3p. — 8000 m3 — ul. Działdowska 3 — wl.:
A. W ajnberg, W-wa, Ciepła 26, tel. 6.80-51 — p r .: inż.-arch. 
St. Rothberg, W-wa WilcjEa 23, teł. 8.29-71 — k .: inż.-arch. 
L. Kario, W-wa, Złota 59a, tel. 5.02-20 — wyk.: A. W ajn
berg, Ciepła 26, tel. 6.80-51.

329. D. m., part. bliźn. — 1600 nv — ul. Hodowlana 
dz. 24 ,i dz. 26 — wł.: T. Zygmulewicz 1— p r .: bud. T. 
Sadłowski, W-wra, PI. Grzybowski 3/5, tel. 6.52-04 — k. i 
wyk.: vacat.

330. D. m., 3p. — 4500 m3 — ul. Białołęcka 61 — wl.:
F. Derewońko, W-wa, Białołęcka 61, tel. 10. 18-61 — pr. 
i k .: inż.-arch. J. Łowiński, W-wa, Walecznych 19 teł 
10.10-32 — wyk.: sp. półg. (m. mur. P. Kolodziejcz/K, 
W-wra, ul. Poborzańska, dom. p. Maciołka).

331. D. m., lp . — 1800 m3 — ul. Odolańska 53 — wł.: 
małż. Wiszczor, W-wa, Odolańska 53, tel. 8.89-35 — pr. i k .:



inż. R. Wójtowski, W-wa, W iktorska 2 — wyk.: sp. pólg. 
(m. mur. J. Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

332. D. nv., lp . — 2200 m’ — ul. Gruzińska r. Czes
kiej — w ł.: A. Wiediger, W-wa, Chłodna 32, tel. 6.63-67
— pr. i k.: imż.-arch. B. von Zinserling, W-wa Hoża fiP 
tel. 8.35-99 — wyk.: Przedsięb. bud. A. Wiediger, W-wa, 
Chłodna 32, tel. 6.63-67.

333. D. ni., lp . -— 900 m3 — ul. Okrężna pare. 20 — 
wł.: małż. Bojarscy — pr. i k .: inż.-arch. St. Mizerski, 
W-wa, Widok 12, tel. 5.22-84 — wyk.: sp. gosp.

334. D. m., lp . — 960 m 3 —• ul. Poselska — w ł.: J. 
Bilewski — p r .: inż.-arch. St. Mizerski, W-wa, Widok 12, 
tel. 5.22-84.

335. D. m., 4p, — 11000 m3 — Al. Róż 7 — w ł.: S. 
Graff, W-wa, Graniczna 11, tel. 6.74-71 pr.: inż.-arch. J. 
Galbard i inż.-arch. R. Sigalin, W-wa, Hoża 27, tel. 
8.64-57 — k. i wyk.: vacat.

336(. I), m., 3 p. 5000 m3 — uł. Herbutowska dz. 3 — 
wł.: A. Gepner, W-wa, Grzybowska 27, tel. 2.78-42 — pr. 
i k .: inż.-arch. J. Gelbard i inż.-arch. B. Sigalin, W-wa, 
Hoża 27, tel. 8.64-57 — wyk.: Biuro techn.-budowl. B-cia 
M. i J. Lichtenbaum, W-wa, Hoża 62, tel. 9.62-25.

337. D. ni, I pi. — 1100 m3 — ul. Swarzewska 12 — w ł.: 
T. i K. Paluda, W-wa, Al. W ojska Polskiego 23 — pr. i k.: 
inż. - bud. W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — 
wyk : Sp. półg. (m. m ur. K. Wachniewski, W-wa, Igańska 
1 0 ) .

338. D. m., 4 p. i nad. 3 i 4-er — 8000 m3 — u!. Tw arda
31 — w ł.: A. Leneman, A. R ajtarsk i i N. Buch, W-wa, 
Twarda 31, tel. 2.06-36 — pr. i k.: inż.-cyw. W. Zeligson, 
W-wa, Złota 23, tel. 6.65-02 —  wyk.: vacat.

339. D. m., 4 p. — 9000 m3 — ul. Tam ka 34 — wł : 
małż. Popowscy, W-wa, Radzymińska 62, — p r i k.: bud. 
R .Ostoja-Chodkowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — 
wyk : Przedsięb. bud. W. Wideński i W. Bednarczyk, W-wa, 
Towarowa 54 lub Chłodna 6, tel. 2.69-21 (budowy).

340i D. ni., 5 p. — 14000 m" — ul. Solec 97 — w ł.: Z. 
Bychowski, W-wa* Lwowska 11, tel. 8.70-59 — p r . : bud. R. 
Ostoja-Chodkowski, W-wa. Kowelska 4, tel. 10.25-86 —  k.: 
i wyk.: vacat.

341. D. n r, 4 p. — 4900 m° — ul. Radzymińska 52 — 
w ł.: M. Karwowski, W-wa, Łochowska 38 ■— pr i k.: bud. 
R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — 
w yk.: vacat.

342. D m., 4 p. — 4900 m3 — ul. Cicha 1 — w ł.: małż. 
Bagińscy, W-wa, Kr. Przedm. 38, tel. 6.31-63 — pr. i k.: 
bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Kowe’ska 4, tel. 10.25-86
— wyk.: Przedsięb bud. W. Wideński i W. Bednarczyk, 
W arszawa, Towarowa 54 lub Chłodna 6, teł. 2.69-21 (budo
wy).

343 D. m., part. — 400 m“ —  ul. Goworowska 6 — w i.: 
Szczepan Wikopf, W-wa Goworow’ska 6 — pr. i k  : bud. 
R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Kowelska 4, tel. 10.25-86 — 
wyk.: sp. gosp.

344. D. m., 2 p. — 3000 m“ — ul. Płk. Nullo 6 b — wł.: 
R. h r  Tyszkiewiczowa, W-wa, Matejki 5, tel 9 64-18—pr. i 
k . . inż.-arch. Z. Woycicki, W-wa, Wspólna 40, tel 9.03-08
— wyk.: Przedsięb. bud. J . Włodarski i A. Słapczyński, 
W-wa, Markowska 16, tel. 10.25-32.

345. D. m., 3 p. — 5000 m3 —- ul. Odyńca róg Ty
nieckiej -— wł.: arch. Wl. Giinath, W-wa, Pilicka 8, 
tel. 8 22-44 — pr. i k.: inż. - bud. L. Antoszewski, W-wa, 
N arbu tta  27, tel. 8.21-95 — wyk.: sp. pólg. (m. bud. S. 
Draba, W-wa, Puławska 57).

346. D. m , 2 p. — 1900 m3 — ul. Ostrołęcka dz. 2 — 
wł.: A. Eiszporn, W-wa, Krypska 42, tel. 10.28-38 — pr. i 
k.: bud. K. Lam parski, W-wa, Senatorska 19, tel. 2.21-46— 
wyki : sp. półg. (m. mur. J. F rydrysiak , W-wa, Komo- 
ska 41).

347. I), m., 1 p. — 1300 m3 — ul. Sulejkowska dz. 
82 — w ł.: S. Michalski, W-wa, Sulejkowska 80 — pr. i k.: 
bud. Ki Lam parski, W-wa, Senatorska 19, tel 2.21-46 — 
wyk.: sp. gosp.

348. D. m., 1 p. — 1100 ni3 — ul. Kutnowska dz. 32 — 
wł.: kpt J . Sz'endach, W-wa, Mila 10 — pr. i k .: bud. K. 
Lamparski, W-wa, Senatorska 19, tel. 2.21-46 — wyk.: 
vacat.

349. U. m., 1 p. (bliźn.) — 2500 m 3 — ul Wąchoc
ka dz. 7 do 14 — w l.: małż. Frankowscy, W-wa, Wąchoc
ka 2 — pr. i k.: inż.-arch St. Barylski, W-wa, Dąbrowiec-

ka 25, teł. 10.21-40 — wyk.: Przedsięb. bud. St. F ra n 
kowski, W-wa, Wąchocka 2

350. D. m., part., dr. — 200 m3 — ul. Zagójska dz. 
17a — w ł.: A. Nissez, W-wa, Zagójska 6 — pr. i k.: inż.- 
arch. J. Łowiński, W-wa, Walecznych 19, tel. 10.10-32 -— 
wyk.: sp gosp.

351. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Zakręt 15 — w ł.: 
małż. Wesołowscy -— pr. i k.: bud. K Lam parski, W-wa, 
Senatorska, 19, tel. 2.21-46 — wyk.: sp. gosp.

352. D. m., 5 p. —■ 13000 m3 — ul. W iejska 10a, — 
w ł.: M. Dziatkiewicz Bydgoszcz, G arbary  2 — pr. i k.: 
inż.-arch. W acław Weker, W-wa, Nowogrodzka 27, tel. 
9.27-31 — wyk.: vacat

353. D. m., 2 p. — 2000 m3 — ul. Mickiewicza r. 
Mścisławskiej — wl.: K. Skąpski, m ajątek Olyka, wojew. 
Łuckie — p r . : inż.-arch. W. Wyganowski, W-wa, W awelska 
78, tel. 9.12-37 ■— k.: inż. Z. Przedpełski, 6-go Sierpnia 
18/21 — wyk.: Przedsięb. budowl. inż. Z. Przedpełski, 
W-wa, Bracka 13, teł. 9.23-60.

354. D. ni., 3 p. — 5000 m3 — ul. Brudnowska 1 — 
wl : P. Lewensztejnowa, W-wa, Tłomackie 6, tel. 12.21-49-- 
pr. i k.: inż.-arch. W. Ballogh, W-wa, Targów v. 73 — wyk.: 
sp. pólg. (m. mur. Sz. Ligenberg. W- wa, Tw arda 40, teł. 
6.70-54).

355. D. ni., 4 p. 4000 m3 — ul. Środkowa 30 — wł.: J . 
Wolniak, W-wa, Stalowa 24 — pr. i k.: inż.-arch. W. Bal
logh, W-wa, Targowa 73 — wyk.: sp. gosp.

356. D. ni., pai*t. — ul. Gorzykowska dz. 13 —  w ł.: 
L. Dąbrowski — p r . : bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań
ska 17.

357. Nad., 4-go p. — 1500 m3 — uł. Szustra 7 — wł.: 
małż. Jaworscy, W-wa, Rym arska 5, tel. 11.43-31 — pr. 
i k : bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51 — 
wyk.: Przeds. bud. K. Zamiński, W-wa, Radzymińska 74, 
tel. 10.11-30.

358. Dob., 1-go p. — 1500 m3 — ul Zlotopolska 4—wl.: 
W. Czapski — pr. i k.: bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna
67, tel. 9.58-51 — wyk) : sp. gosp.

359. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Zgierska, hip. 2170 — 
w ł.: małż. Gruszczyńscy — pr. i k.: bud. K  Kozłowski, 
W-wa, W spólna 67, tel, 9.58-51.

360. D. m., 1 p. — 1050 m3 — ul. Świętoslawska dz. 
212 — w ł.: małż. Zygmunt, W-wa, Pułtuska 20 — pr. i k .: 
inż.-arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — 
wyk.: sp. pólgosp. (ni. mur. Ziółek).

361. D. m., 1 p. -— 1100 m3 — ul. Świętoslawska dz. 
211 — wl.: małż. Lipińscy, W-wa, Lubartowska 9 —- pr. 
i k .: inż. - arch  E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 
10 29-51 — wyk.: sp. półg. (m. m ur. W. Ziółek).

362. D. m., 2 p. — 1780 m3 — ul. Dubieńska 19 — wl.: 
małż. Dębscy, W-wa, Domejki 11 — pr. i k.: inż.-arch. E. 
S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: sp. 
pólg. (ni. mui*. F . Malczyk).

363. D. m. m., 4 p. — 5000 m3 — uł. Okopowa dz. 28
— wł.: W. Michalska, W-wa, Siennicka 9 i P. Sobkowicz, 
W-wa, Siennicka 7 —  pr. i k.: inż. - archi E. S traus, W-wa, 
Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: sp. półg. (m. mur. 
L. Szwarc, Błonie, Długa 1).

364. D. m., part., drewn. —  640 m3 —  ul, Perkuna 
dz. 88 — wł.: H. Brzumińska, W-wa, ul. Perkuna —i pr. 
i k : inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — 
wyk.: sp. gosp.

365. D. m., 4 p. — 9800 m“ — ul. Sękocińska 15 — 
w ł.: D. Jakubowska, W-wa, Brukowa 22, tel, 10.10-67 — 
pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21
— wyk.: sp1. półg. (m. budów. I). Tokar, W-wa, Złota
64, tel. 5.36-97).

366. D. m., 1 p. — 2400 m3 — ul. Padewska dz. 12 
i 14 — w} : Zygler1 i Milsztein, W-wa, Chocimska 11 —  pr. 
i k . : bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel 9.84-70
— wyk.: sp. półg. (m. m ur. M. Żbikowski, W-wa, Olszew
ska 9)|.

367. D. m., 2 p. — 4485 m3 — u). F rancuska — w ł.: 
inż. G Heybowicz, W-wa, Berezyńska 3, tel. 10.20-56 — 
pr. i k . : bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 
9.84-70 — wyk.: Stołeczne Tow\ Budowlane i Meljorac., 
W-wa, K rak. Przedm. 7, tel. 6.67-06.

368. D, m., 3 p. — 5600 m3 — ul. Bałuckiego róg Odo- 
łańskiej — wł.: inż. H. Issers i S. A jzensztadt, W-wa, M ar
szałkowska 81a, tel. 9.18-50 — pr. i k.: bud. K. Toma
szewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: sp. 
półg.



369,. D. m., 3 p. — 8000 m“ — ul. Bałuckiego róg Odo- 
lańskiej — w ł.: małż. Olszewscy, W-wa, Krucza 16, tel. 
8.57-22 — pr. i k.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puław 
ska 37, tel. 9.84-70 — wyk : B iuro budowl. T. Ćzosnow- 
ski i S-ka, W-wa, Ceglana 5, tel. 6.05-80.

370. D. m., 1 p. — 1200 n f  — ul. Poselska 7 — wł :
D. i J. Tilgner, W-wa, Em. P la te r 25 — pr. i k . : ina-arch.
B. Krzemieniewski, W-wa, Żabia 5, tel. 2.30-15 — wyk.: 
sp. półg. (m. mur. W. Sosnowski, Pańska 88).

371. D. m., 2 p., —• 2500 n f  — ul. Walecznych 21 — 
wł.: J. Gebelowa, W-wa, Styki 24 — pr. i k . : inż-arch. 
Z. Konrad, W-wa, Gruzińska 3, tel. 10.29-69 — wyk.: 
Przedsięb. bud. E. Markiewicz, W-wa, Miedzeszyńska 3, 
tel 10.28-72.

372. D. m., 1 p. — 1800 m3 — ul. Czeska 38 — w l.: 
Z. Grzybowski, W-wa, Gruzińska 3 — pr. i k.: inż.-arch.
55. Konrad, W-wa, G ruzińska 3, tel. 10.29-69 — wyk.: 
Przedsięb. budowl. E. Markiewicz, W-wa, Miedzeszyńska
3, tel. 10.28-72.

373. D. m., 1 p. — 1225 m3 —1 ul. K rypska dz 88 — 
wł.: małż. Kaliccy, W-wa, Krypska 33 — pr. i k . : b id . E. 
Eelic, W-wa, Styki 27, te l 10.11-99 — wyk.: sp. gosp.

374. D. m., 2 p. — 2095 n f  — ul. F rancuska 10 — 
wł.: H. Wąsowska, W-wa, Francuska 19 — pr. i k . : bud.
E. Relic, W-wa, Styki 27, t e \  10.11-99 — wyk.: sp. pólg. 
(m. mur. L. Szyszko, W-wa, Nowy Zjazd 4 i m. cies. St. 
Goi'ecki, W-wa, Górnośląska 33).

375. D. m., 2 p — 1780 ni3 — ul. Kozietuskiego dz. 
15 — w ł.: małż. Brodzińscy, W-wa, M arjensztadt 6 —- pr. 
i k .: inż. - arch. Z. Konrad, W-wa, ul. Gruzińska 3, teł. 
10'29-69 — wyk.: vacat.

376. Dom katol., 1 p. — 1250 m3 — ul. Nowolipki 
48 — w ł.: P a ra f  ja  Św. A ugusta — pr. i k.: inż-arch . K. 
Jakimowicz, W-wa, Langiewicza 27, tel. 8 32-55 — wyk.: 
vacat.

377. Bud. fabr., 1 p. — 16800 m3 — ul. Sapierzyńska
6 —• wł.: F-m a „Polski F ia t“ , W-wa, Sapierzyńska 6 — 
pr. i k .: inż.-arch. A. Boni, W-wa, Nowogrodzka 49, tel. 
7.16-66 —• wyk! : vacat.

378. D. m., 3 p. — 4000 n f  — ul. Wiśniowa 48 — 
wł.: inż. T. Sułowski, W-wa, ul. Górnośląska 24, tel. 9 33-22
— pr. i k.: inż.-arch. E. Piotrowski, W-wa, Bagatela 10, 
tel. 871-19 — wyk.: vacat.

379. Nad., 4 p-a — 2400 m3 — ul. 11-go Listopada 4
— wł.: małż. Kosińscy, W-wa, Hotel Europejski — pr., 
k. i wyk.: vacat.

380. D m., 4 p. — 13000 m3 — ul. Puławska 27 — 
wł.: W. Fajans, W-wa, Jasna  10, tel. 2.24-55 — pr. i k.: 
inż.-arch. E. Eber, W-wa, F iltrow a 46, tel. 874-41 — wyk.: 
vacat.

381. I), m., part. — 500 n f  — ul. Dźwigni dz, 15—w ł.: 
W. Modzelewska — W-wa, Dźwigni 15 — pr. i k.: inż.-bud. 
L. Stodolski, W-wa, Zielna 15, tel. 2.16-33—wyk.: sp. gosp.

382. Dob. i nad. — 950 n f  —  ul. Zagójska 22 — wł.: 
E. Kaufman, W-wa, Zagójska 22 —  pr. i k.: bud. A. Za
rębski, W-wa, Nowy Świat 22, tel1. 2.91-25 — wyk: sp. półg.

383. D. m., part. drewn. — 450 n f  — ul. Lubieszowska 
hip. 303 — w ł.: F. Stradomski —• pr. i k .: inż, -bud. L. Sto
dolski, W-wa, Zielna 5 — wyk.: sp. gosp.

384. D. m., part, — 500 n f  —  ul. W ybrańska 42 — wł.: 
małż. Marczewscy — pr. i k.: inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, 
Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk : sp. gosp.

385. D. m., 3 p. — 5000 n f—ul. Kielecka 28—wł : W. 
Herdin, W-wa, Koszykowa 40, tel. 8.91-18 — pr. i k.: arch.
A. Dygat, W-wa, Łęczycka 2, tel. 8.06-70 — wyk.: vacat.

386. D. m., 3 p. — 11000 n f  — ul Czerwonego Krzyża 
14 — wł.: C. Strosberg, W-wa, Grochowska 143a, tal. 
10.02-14 — pr. i k.: inż. - arch  J . K rantz, W-wa, Ś-to J e r 
ska lla , tel. 11.75-04 — wyk.: sp. półg. (m. mur. E Kołuc- 
ki, W-wa, Mała 14, m. 18).

387. D. m , 1 p. — 1100 m3 — ul. Felińskiego hip. 11373
— wł.: pułk. Tanglowie, W-wa, PI. Inwalidów 4, tel.
11.23-55 — p r . : inż.-arch. T. Kamiński, W-wa, K arpińskie
go 1, tel. 11 .43-75 — k: inż - arch. A. Węgrzecki, W-wa, 
Zajączka 7, tel. 11.61-16 — wyk.: sp. półgosp. (m. m ur St. 
Głosik, W-wa, Ogólna 5, tel. 11'42-34).

388. D. m , 1 p, — 1100 n f  — ul. Felińskiego hip. 11374 
•<- wł.: pułk. Pomazańscy, W-wa, Królewska 2, tel. 2.15-00
— pr., k. i wyk.: (patrz wyżej pozyc. 387).

389. D. m., 4 p. — 2880 n f  — u'. Wolska 66 — w ł.: H. 
i E, Segał, W-wa, Franciszkańska 6a, tel. 12.09-69 — pr. i 
k.: inż. - bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel.
6.55-67 — wyk.: sp. półgosp.

390. Nad., 3 p-a — 1200 n f  — ul. Ostroroga 1" — wl,: 
Szwarceberg i Finkielsztein, W-wa, Ostroroga 13 — pr. i 
k . : inż. - bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel
6.55-67 — wyk.: sp. półg, (m. mur. W. Pawłowski, W-wa, 
Ogrodowa 22).

391. D, m., 3 p — 3500 n f  — ul. Gęsia 25 — w l.: Re- 
g irer i E rlich — pr. i k.: inż. - bud. K. Bagieński, W-wa, 
Nowy Świat 41, tel. 6.55-67 — wyk.: sp gosp.

392. D. m., part. — ul, Trembowelska 3 — wl.: Zagór
ska — pr. bud. A Herman.

393. Dob., part. — 250 n f  — ul. Syreny 5 — w ł.: A. 
Dąbrowski, W-wa, Tamka 45a, tel. 5.85-21 — pr. i k, : inż.
B. Pniewski, W-wa, Czackiego 10, tel. 5.86-62 — wyk.: sp. 
pólg. (m. mur. N Haber, W-wa, Elektryczna 1).

Dalszy ciąg (poz. 39Ą. — zamieszczony w Biul. Przet. 
Nr. 27 z dnia 23 b. \m.).

GDYNIA.
(Dane za czas od 1/V — 15./V-—1936 r.).

1. WL: Pomieczyński Klemens — bud. 3 p. — 6228 
n f  — pr.: Inż. Andruszkiewicz — k.: Inż. Bochniak.

2. Complak Karol — bud. — ul. Pojazdowa 9 — 622 
m3 — pr. i k . : Inż. Obrycki.

3. Freudenthal Em a — nad. i rozbud. — ul. Lemboi 
ska 7 — 627 irf — pr. i k . : Inż. M. Zuske.

4. W ł.: Kaczmarek Elżbieta — nad. — ul. Karcuzka — 
pr. i k.: Inż. Prochaska.

5. Wł.: Konkol Leon — nad. — ul. Morska 148 — 
pr. i k .: Inż. Zuske.

6. Wł.: Brunke Franciszek — barak mieszk. - -  ul. Chj 
lonja — pr. i k .: Kom isarjat Rządu.

7. Sułkowski A ugustyn — barak mieszk. — ul. Sam
bora — pr. i k . : K om isarjat Rządu.

8. Wł.: Jucha Jan  — barak mieszk. — ul. Nowodwor
skiego — pr. i k . : K om isarjat Rządu.

9. W ł.: Binkowska Apolonja — barak mieszk. — ul. 
Cisowa-Pustki — pr. i k.: Kom isarjat Rządu.

10. WL: Guderska Pelagja — barak mieszk. — ul. Mor
ska — pr. i k .: Szymczak.

11. Wł.: W ojtyniak Bogumiła — barak mieszk. — ul. 
Pomarańczowa — pr. i k .: Kom isarjat Rządu.

12. W ł.: Cegiełka Stanisław — barak mieszk. — ul. 
Chylonja Pare. Kribsla —• pr. i k .: K om isarjat Rządu.

13. W ł.: Haduch M arja — barak mieszk. — ul. Chy
lonja Pare. Kribsla — p. i k.: K om isarjat Rządu.

14. Wł.: Zimmermann Rozalja — barak mieszk. — 
ul. Pare. Borgi — pr. i k .: Kom isarjat Rządu.

15. W ł.: Brękiewicz Franciszek — barak mieszk. -  
ul. Pare. K riśla — pr. i k.: K om isarjat Rządu.

16. W ł.: Semmerling A ugustyn — barak mieszk. — ul. 
Chylońska — pr. i k . : Kom isarjat Rządu.

17. W ł.: Hinc Klemens — barak mieszk. — ul. Rozew- 
ska — pr. i k .: K om isarjat Rządu.

18. Wł.: Żemajtis Anna — barak mieszk. — ul. Sam
bora —- pr. i k . : Kom isarjat Rządu.

19. Wł.: Kosobuccy S tefanja i Maksymiljan — barak 
mieszk. — ul. Dreszera — pr. i k .: Kom isarjat Rządu.

20. Wł.: Maciejewski Jan  — barak mieszk. — ul. Dre
szera — pr. i k.: K om isarjat Rządu.

21. W ł.: Lemke Józef — barak mieszk. — ul. Part. 
Borgi. 1— pr. i k .: Kom isarjat Rządu.

22. W ł.: Treuchel Bolesław — barak mieszk. — Parć. 
Kriesla — pr. i k .: K om isarjat Rządu.

23. W ł.: Małachowski — barak mieszk. — Witbrodta.
— pr. i k . : K om isarjat Rządu.

24. Leyk Józef — barak mieszk. — Demptowo. — pr. 
i k .: K om isarjat Rządu.

25. Krauze Feliks — barak mieszk. — prc. Kriesla pr. 
i k .: Kom isarjat Rządu.

26. Bęberek Helena — barak mieszk. — pr. i k .: Ko
m isarjat Rządu.

27.i Wysocki Jan  — barak mieszk. — Konkowskiego pr.
i k . : Inż. Hordwerger.

28. Grunwald Jan  i Kowalska — barak mieszk — pr. i 
k . : K om isarjat Rządu.

29. Ressel Apolonja — 1 arak  mieszk. — pr. i k .: Ko
m isarjat Rządu.



30. Eljaszowie Bernard i W eronika,—barak mieszk.— 
pr. i k.: K om isarjat Rządu.

31. Kiedrowski Józef — barak mieszk. — Jęczmienna
— pr. i k .: K om isarjat Rządu.

32. Górny Władysław — barak mieszk. — Chylonja — 
pr. i k.: K om isarjat Rządu.

33. Gojdkowa M arja — barak mieszk. — Dreszera — 
pr. i k.: Kom isarjat Rządu.

34. Seyda Władysław — barak mieszk. — Dreszera — 
pr. i k.: Kom isarjat Rządu.

35. Manelski Stanisław — barak mieszk. — Obłuże, 261
— 186 m“ — pr. i k.: K om isarjat Rządu.

36. Pepliński Józef — barak mieszk. •— Obłuże, 49 a.
38. Borowski Edward — barak mieczk. — Oksywie* 

ul. Błękitna, 20 — 1184,10 m3 — pr. Inż. Jędrzejowski.
189. — pr. i k.: K om isarjat Rządu.

39. Brzoskowski W. — przebudowa ul. Gdańska 24.
— pr. Inż. Iligurska.

40. Słuszki ;wicz R. — przebudowa — ul. Orłowska,
49. — pr. Inż. Miecznikowski.

41. Wojtczyk Józef — przebudowa ul. Gdańska, 238.
— pr. Inż. Andruszkiewicz.

42. Łukaszewicz J. — przebudowa ul. Świerkowa, 19.
— pr. Inż. Hendwerger.

43. Sarnowska Fr. — nowa bud. — ul. Wrocławska,
22 — 1327 m3 pr. Inż. Migurska.

44. Iwanowski M. — barak mieszk. — ul. Wieluńska
— pr. Mucha.

ŁÓDŹ.

(Dane za czas od 11/TV do dn. 16/V-1936 r. — ciąg dalszy).

248. D. m.. part. — 400 m3 — ul. Folwarczna 40 — 
w ł.: Cz. Janecki — pr. i k . : inż. K. Woźnicki, Łódź, Wi
gury 9, tel. 203-69 — wyk.: sp. gosp.

249. D. m., part. — 400 m3 — ul. W ioślarska — wł.: 
St. Mikołajczyk — pr. i k.: inż. St. Kowalski, Łódź, Łą
kowa 22, tel. 147-90 — wyk.: sp. gosp.

250. D. m., part. — 400 m3 — ul. Bartnicka dz. 124
— wł.: M. Perliński — pr. i k .: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomor
ska 5, tel. 2.45-33 — wyk.: sp. gosp.

251. D. m., lp . — 1200 m3 — ul. W armińska 41 — wł.:
A. Kornecka — pr. i k.: bud. St. Trela.

252. D. m., 3p. — 5000 m3 — ul. Śródmiejska 17 — wł.: 
małż. Groner — pr. i k.: inż.-arch. J. Muntz, Łódź, ul. Wól
czańska 23, tel. 1.81-92 — wyk.: sp. gosp.

253. D. m., 3 p. — 5000 m3 — ul. Narutowicza 110 - 
wł.: małż. Kusiak — pr. i k.: inż.-arch. J. Ginzburg, Łódź, 
Sienkiewicza 13, teł. 1.15-14 wyk.: vacat.

254. D. m., part. — 1000 m3 — ul. Głogowa 25 — wl.: 
J. Krysieńska — pr. i k.: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska 
5, tel. 2.45-33 — wyk.: sp. gosp.

255. D. m., part. — 700 m3 ,— ul. S rebrna 43 — w ł.: 
J. Kowalski — pr. i k . : inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska 5j tel.
2.45-33 —-  wyk.: sp. gosp.

256. D. m., part. — 400 m3 — ul. Okopowa 131 — wł.: 
L. Białkowski — pr. i k .: bud. S t, W izner, Łódź, Obywatel
ska ,30, tel. 1.62-50 — wyk.: vacat.

257. Nad. — 800 m3 — ul. Smugowa 27 — w ł.: F. Go
łębiowski — pr. i k . : bud. St. Wizner, Łódź, Obywatelska
30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

258. D. m.,i part. — 400 m“ — ul. N iciam iana dz. 39 — 
wł.: T. Kónig — pr. i k . : bud, St. W izner, Łódź, Obywatel
ska 30, tel. 1.62-50 •— wyk.: sp. gosp.

259. D. m., part. — 400 m3 — ul. Sułkowskiego 58 — 
wł.: F. Szewczyk — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, Oby
watelska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

260. D. m., 1 p. — 1000 m3 — ul. Wygodna 13, — w ł.:
A. Kurc — pr. i k .: inż.-bud. J. Serwin, Łódź Lipowa 10, 
teł. 1.75-60 — wyk.: sp. gosp.

261. D. m., 2p. — 15O0 m3 — ul. Łąkowa — wł.: Fr. 
Małolepszy — pr. i k .: bud. St. Wizner, Łódź, Obywatel
ska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

262. D. ,m.,, part. — 400 m3 — ul. Bema 24 — wł.: 
małż. W łodarczyk — pr. i k . : inż. K. Woźnicki, Wigury
9, tel. 2.03-69 — wyk.: sp. gosp.

263. Przeb. fabr. .— 350 m3 — ul. Kilińskiego 77 
wł.: Sz. Michalak pr. i k . : bud. St. Wizner, Obywatelska
30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

264. Bud. fabr. — 1500 m3 — Al. 1-go M aja 117/119
— w ł.: Ch. H albersztadt — pr. i k .: inż.-arch. H. Gold
berg,; Łódź, Narutowicza 37, tel. 1.18-81 — wyk.: Przed
sięb. bud. H. Kalisz, ul. Sienkiewicza 25, tel. 1.32-06.

265. D. m., — 400 m3 — ul. Gliniana 6 — w ł.: K. Bal- 
cerzak — pr.: bud. E. Hreczeha.

266. Przeb. — 1000 ms — ul. Klonowa 36 — wJ.: St. 
Skorupka — pr. i k .: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska 5, tel.
2.45-33 — wyk.: vacat.

267. Nad., 2p-a — 500 m3 — ul. Rybna 12 — wł.: St. 
Dziębor ;— pr. i k.: inż. J. Milauer, Łódź, Narutowicza 75
— wyk.: sp. gosp.

268. D. m., part. — 450 m3 — ul. Popiela 12 — wł.: E. 
Jezierski — pr. i k . : inż. K. Woźnicki,, Łódź, W igury 9, tel. 
203-69 — wyk.: sp. gosp.

269. D. ., part. — 400 m3 ,— ul. Zagajnikowa 254 -  
wł.: S. Karolak — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, Wigury
9, tel. 2. 03-69 ,— wyk.: sp. gosp.

270. D. m., 1 p. — 870 m3 — ul. Sandomierska 13 — wł.: 
małż. Nikel — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, Obywatel
ska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

271. D. m., part. — 400 m3 — ul- Żubrowa dz. 26 — 
w ł.: małż, K jrchner — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, O- 
bywatelska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

272. D. m., part. — 380 m" — ul. Żubrowa dz. 22 - 
wł.: W. Maciejczyk — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, O- 
bywatelska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

273. D. m., part. -— 900 m" — ul. Nowe Sady 61 •— 
wł.: małż. Pawlak — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, Obywa
telska 30, tel 1.62-50 — wyk.: sp. gosp.

274. D. m., part. -— 420 ms — ul. Dygasińskiego 15 — 
w ł.: M. Borucki — pr. i k . : inż. K. Woźnicki, Łódź, Wi
gury 9, tel. 2.03-69.

275. Nad., lp . — 700 m“ — ul. Poznańska 42 — wł.» 
małż. S tark  — pr. i  k.: inż.-arch. W. Kowalewski, Łódź,
11-go Listopada 5, tel. 1.15-80.

276. D. m., part. — 400 m3 — ul. Krochmalna 91 •— 
w ł.: K. Beczkowski — pr. i k .: inż. K. Woźnicki, Łódź, 
W igury 9 — wyk.: sp. gosp.

277. D. m., part. — 300 m3 — ul. Projektowana 9-a
— wł.: J. Kiejnicki — pr. i k.: inż. J. Milauer, Łódź, Na
rutowicza 75 — wyk.: sp. gosp.

278. D. m., part. ,— 400 m3 — ul. Wizowa 7 — wł.: Z. 
Suchecka — pr. i k.: inż. J. Milaner, Łódź, Narutowicza 
75 — wyk.: sp. gosp.

279. D. m , part. — 450 m* —i ul. Łagiewnicka 204 -— 
w ł.: S. Rogalski — pr. i k.: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomor
ska 5, tel. 2.45-33 — wyk.: sp. gosp.

280. Przeb. — 450 m3 — ul. Kochanowskiego 11 -  
w ł.: W. Adamski — pr. i k .: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomor
ska 5, te l 2.45-33 — wyk.: vacat.

281. D. m., part. — 400 m3 i parcel. H auslera — w ł.: M 
Kwiat — pr. i k . : inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska 5, tel.
2.45-33 — wyk.: \aca i.

282. D. im.,1 part. — 700 m3 -— ul. Projektowana — 
w ł.: J. Nowak — pr. i k . : inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska
5, tel. 2.45-33 — wyk.: sp. gosp.

283. D. m., part. — 400 m3 — ul. Ciesielska — wł..
B. M ajchrzak .— pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, Wigury 
9 — wyk.: sp. gosp.

284. D. m., part. — 500 m’ •— ul. Limanowskiego 112
— wł.: L. Frydrych — pr. i k . : inż.-arch. B. Sydrański, 
Łódź, Żeromskiego 12, teł. 1.21-37. i— wyk.: vacat.

285. D. m., part. — 400 m3 — ul. Antoniewska 14 — 
w ł.: K. Dukel — pr. i k . : bud. Matysek.

286. D. m., part. —■ 600 m3 — ul. Przyborowskiego 10
— w ł.: B. Młodzik — pr. i k . : inż. H. Pili, Łódź, Dąbrów 
ska 32 — wyk.: sp. gosp.



287. D. m., part. -— 400 m3 — ul. T atrzańska 24 — 
wł.: R. Widelski — pr. i k . : inż. H. Pili, Łódź, Dąurowska
32 — wyk.: sp. gosp.

288. D. m., lp . — 800 m3 — ul. Kraszewskiego 17 -  
wl.: A. Grzejda — p r. i k.: inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowska
32 — wyk.: vacat.

289. D. m., part. — 700 m3 — ul. Łagiewnicka 142 — 
wl.: W. Lisiecki — pr. i k.: inż. ,St. Śmiałkowski, Łódź, 
Wojtowska 6 — wyk.: sp. gosp.

290. D. m., 2p. — 1600 m3 — ul. Mochnackiego 42 — 
wl.: B. Kaczmarek — pr. i k .: inż. H. Pili, Dąbrowska 32
— wyk.: vacat.

291. Dob. — 600 ma — ul. Spokojna 36 — w l.: St. 
Blaszczyk — pr. i ,k-: inż. J. Serwin, Łódź, Lipowa 10, tel.
1.75-60 — wyk. sp. gosp.

292. D. m., 4p. — 6300 m3 — ul. Zagajnikowa 63 — 
wł.: małż. Czajkowscy — pr. i k.: inż. St. Kowalski, Łódź, 
Łąkowa 22, tel. 1.47-90 — wyk.: vacat.

293. D. m., 3p. — 4000 m3 — ul. Sosnowa 25 — w ł.:
A. Solczyński — pr. i k.: inż. K. Woźnicki — wyk.: vacat.

294. D. m , part. — 500 m3 — ul. Literacka 66 — w ł.: 
T. Kosiorek — pr. i k .: inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowska 32
— wyk.: sp. gosp.

295. D. m., 3 p. — 4000 m* — uh Narutowicza 85—w ł.:
H. i T. Cytryn — pr. i k.: inż. J. Milauer, Łódź, N aruto
wicza 75 — wyk.: vacat.

 ̂ 296. D. m., 1 p. — 1900 m3 — ul. M okra 8 — wł.: K. 
Kwiatkowski — pr. i k .: bud. St. Wizner, Łódź, Obywatel
ska 30, tel. 1. 62-50 — wyk.: vacat.

297. D. m., part. — 700 m3 — ul. Wielkopolska 12 - 
wł.: W. Bryk. — pr. i k.: inż. J. Fuchs, Łódź, Pomorska
5, tel. 2.45-33 — wyk.: sp. gosp.

298. D. m., part. — 400 m3 — ul. Klonowa 34 — wl.: 
St. Rolka — pr. i k - : inż.-arch. A. Begale, Łódź, Kilińskiego 
80, tel. 1.05-25 — wyk.: sp. gosp.

299. D. m. part. — 300 m3 — ul. Klonowa 41 — wł.:
A. Szmyl — pr. i k.: Inż. J . Millauer, Łódź, ul. N aruto
wicza 75. — wyk.: sp. gosp.

300. D. m. part. — 300 m3 — ul. M agistracka 23 — 
wł.: P. Lemański. — pr. i k . : bud. A. Krauss, Łódź, ul. 
Nawrot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

301. D. m. part. — 300 m3 — ul. W iadukt, dz. 1 — 
wł.: M. Zigtora — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Oby
watelska 30, tel. 162-50 — wyk. sp. gosp.

302. D. m. part. -  300 m3 — ul. Klonowa 27, — w ł.: 
Kolman. — pr. i k.: Inż. J. Millauer, Łódź, ul. Narutowi
cza 75 ■— wyk.: sp. gosp.

303. D. m. part. — 400 m3 — ul. Bydgoska 40 — wł.: 
J. Miterski — pr. i k.: Inż. F r. Śmiałkowski, Łódź, ul. 
Wójtowska 6, — wyk. sp. gosp.

304. D. m. I p. — 600 m3 — ul. Szamotulska 27 — 
wł.: W. Szerke — pr. i k . : Inż. J. Millauer, Łódź, ul. N a
rutowicza 75 — wyk. sp.: gosp.

305. D. m. IV p. — 5000 m3 — ul. Al. Kościuszki 26
— wł.: Fr. Tworek — pr. i k . : Inż. R. Hans, Łódź, ul. K i
lińskiego 96, tel. 192-62 — wyk.: vacat.

306. D. m. part. — 300 m3 — ul. Piotrkowska 242/50
— wł.: M. Silbersztein — pr. i k.: Inż. Fr. Śmiałkowski, 
Łódź, ul. Wójtowska 6 — wyk.: sp. gosp.

307. D. m. part. — 1500 m3 — ul. Ks. Brzózki 88 — 
wł.: W. Wide — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Oby
watelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

308. D. m. II p. — 1000 ma — ul. Rokicińska 120 — 
wł.: K. Włodarski — pr. i k . : Inż. J. Fuchs, Łódź, Po
morska 5, tel. 245-33 — wyk.: sn. gosp.

309. D. m. part. — 200 m,3 — ul. Łosiowa — w ł.: Sob- 
czyński — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

310. Przeb. d. m. I p. — 1300 m3 — ul. Graniczna 47
— wł.: A. Ludwikowski — pr. i k.: bud. Z. Rydzewski, 
Łódź, ul. Gdańska 106, teł. 200-59 — wyk.: sp. gosp.

311. D. m. II p. — 1500 m3 ■— ul. Dąbrowska 24a
— wł.: J . i K. Jek  — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, ul. 
Nawrot 8, tel, 259-39, — wyk. sp. gosp.

312. D. m. I p. — 800 m” — ul. Podgórska 35 — wł.: 
L. Schiewe — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. Wi
gury 9 — wyk.: sp. gosp.

313. D. m. part. —i 400 m3. ul. Hipoteczna 11, wł.: małż. 
Gwizdak — pr. i k. Inż. Fr. Śmiałkowski, Łódź. ul. Wój
towska 6. — wyk. sp. gosp.

314. D. m. part. — 400 m3 — ul. Cieszyńska dz. 25.
— w ł.: J. Kubyszek — pr. i k. bud. St. Wizner, Łódź: ul. 
Obywatelska 30, tel. 162-50, — wyk. sp. gosp.

315. D. m. part. — 350 m3, — ul. P tasia  6. — wł.: K. 
Śmiczuk — pr. i k. Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. W igury 9
— wyk. sp. gosp.

316. D. m. part. — 400 m3 — ul. Piastowska 26. — 
w ł.: Budziński — pr. i k. bud. St. Wizner, Łódź ul. Obywa
telska 30, tel. 162-50, — wyk. sp. gosp.

317. Nad. d. m. Ip. — 300 m3 — ul. Malinowa 16, — 
wł.: A. Felaske — pr. i k. bud. A. Krauss, Łódź. ul. N a
w rot 8, tel. 259-30. — wyk. sp. gosp.

318. D. m. part. — 450 m3. — ul. Inflancka 80, — 
wł.: G. Bartosik — pr. i k. Inż. P. Baszkirów, Łódź: ul. 
Srebdzyńska 75 m. 40 — wyk. vacat.

319. D. m. part. — 400 m3. — ul. Rym arska 23, — 
wł.: J. Kanecki — pr. i k. Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. Wi
gury Nr. 9. — wyk. sp. gosp.

320. D. m. part. — 300 m3 — ul. Dolno-Wschodnia 42,
— w ł.:J. i M. Jagiełło — pr. i k. Inż. S. Dezkowski, Łódź, 
ul. 6-go Sierpnia 70-a. tel. 209-11, — wyk. vacat.

321. D. m. part. — 250 m3. — ul. Bartnicka 129, — 
w ł.: M. Klijanowicz — pr. i k. Inż, H. Goldberg, Łódź. ul. 
Narutowicza 37, tel. 118 — 81. wyk. vacat.

322. D. m. part. — 450 m3 — ul. Rym arska 21. —  
wł.: A. Milczarek — pr. i k. Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. 
W igury 9. — wyk. ,sp. gosp.

323. D. m. part. — 350 m3 — ul. Jęczmienna 9 — w ł.: 
Kaufman — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. Wigury 9'
— wyk, sp. gosp.

324. D. m. part. — 450 m3. — ul. Ciasna 2, wł.: A. Ro
sier — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, ul. Dąbrowska Nr. 32.
— wyk. sp. gosp.

325. D. m. part. — 400 m3 — ul. W aryńskiego 10, — 
w ł.: Fr. Dmzdowski — pr. i k. Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9. — wyk. sp. gosp.

327. D. m. part. — 700 m3, — ul. Bałuckiego dz. 51,
— wł. małż. Andrzejewscy. — pr. i k. Inż. K. Woźnicki, 
Łódź, ul. W igury 9, wyk. vacat.

326. D. m. part. — 350 m3 — ul. Rysownicza 11, — 
wł.: St. Mielczarek i— pr. i k. Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. 
W igury 9. — wyk. sp. gosp.

328. D. m. part. — 400 m3. — ul. Częstochowska, wł: 
Z. Szczepaniak — pr. i k. bud. A. Krauss, Łódź. ul. Na
w rot 8, tel. 259-39. — wyk. sp. gosp.

329. Nad. dm. I p. — ul. Piotrowska 164 — wł. Żadzie- 
wicz — pr. i k .: Inż. I. Fajnberg.

330. D. m. part. — 250 m3- — ul. Sierakowskiego 69,
— wł: W. Sibilski — pr. i k. bud. A. Krauss, Łódź ul. N a
w rot 8, tel. 259-39. — wyk. sp. gosp.

331. D. m. Ip. 1500 m3, ul. Batorego 33, — wł: W. 
Kapczyński — pr, i k. bud. St. Wizner, Łódź. ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50, — wyk. sp. gosp.

332. D. m. Ip. — 1500 m“. — ul. Mostowa 5. — wi: 
małż. Mir — pr. i k. bud. St. Wizner, Łódź. ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50 — sp. gosp.

333. Budowa gmachu (II etap) — 15.000 m3 — Strze
lecka 26, zbieg Sienkiewicza — wł: Komitet Budowy Do
mu — Pomnika im. M arszałka Piłsudskiego pr. i k.: Inż. 
arch. Lisowski, Łódź. ul. Wierzbowa 28, tel. 209-46 — wyk. 
sp. gosp.

334. D. m. II p. — 2600 m' — ul. Zawiszy 22, wł.: A. 
Jatczak — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. W igury 9.
— wyk. sp. gosp.

335. D. m. Ip. — 1400 m8. — ul. Al. 1-go Maja 88, wł: 
małż. Gahłer — pr. i k.: Inż.-arch. A. Goldberg, Łódź, ul. 
Andrzeja 11, tel. lit 5-9“. — wyk. — vacat.



Z  REJESTRU FIRM

WARSZAWA.

B. 5043. „Warszawskie Towarzystwo „Technika i Bu
dowa", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Lokal 
firm y przy ulicy Żórawiej 11, m. 16 u Ludwika Masse. Li
kwidatorem jest Ludwik Mosse. Prokura Kazimierza Ró
życkiego i Bronis.awa Kapałczyńskiego wygasła. Upad
łość spółki ukończona została układem. Otwarto likwidac
ję  spółki.

31/111-36.

B. 10.166. , Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe w 
Warszawie, sp. z ogr. odp." w W arszawie, Belgijska 8. Bu
downictwo i budowa dróg. K apitał zakładowy 10.000 zło
tych. Zarząd: Adam Szczęśniak, Stanisław Szubert. Sp. z 
ogr. odp. zaw arta na mocy umowy z dnia 19 m arca 1936 r.

1/IV-36.

B. 9565. „Cegielnia „Kosewo", sp. z ogr. odp.". Kapi
ta ł zakładowy został podwyższony o 5.000 złotych i obec
nie wynosi 15.000 złotych. 4 500 zi. wniesiono wkładem nis- 
pieniężnym. Do zarządu wybrany został Kazimierz Świę
cicki. Uchwałą spólników z dnia 2 marca 1936 r. zmienio
ne zostały par. 3 i 6 umowy spółki.

3/IV-36.

B. 8520. „Przedsiębiorstwo Budowlane Arch. Bud. A. 
Droszcz, J. Wójcicki, sp. z ogr. cdp.“. Zarząd obecnie sta- 
now ą: Witold Kwiatkowski, Włodzimierz Tomaszewski, 
Józef Tyjeński.

3/IV-36.

GDYNIA.

W 're jestrze handlowym dział B Sądu Grodzkiego w 
Kartuzach Nr. 7 przy firm ie: „Fabryka cegły piaskowej" 
Tow. z ógr. poręką w Kartuzach 7 sierpnia 1935 dopisa
no: Uchwałą spólników z 23 marca 1925 towarzystwo roz
wiązano. Uchwałą spólników z tejże daty prze stoczono to
warzystwo w jawną spółkę handlową pod tą  samą firm ą. 
Firm ę wykreślono na wniosek.

Jednocześnif. w rejestrze handlowym Sądu Dkręgowe- 
go w Gdyni dział A Nr. 246 zapisano: Cegielnia Wapienno- 
Piaskowa Emil Lniski w Kartuzach, wł. Teiesa Lniska. 
Siedziba: Kiełpino, pow. K artuski. Przedmiot: wyrób cegły 
wapienno-piaskowej. Następnie 28 lutego 1936 dopisano, 
iż firm ę na wniosek wykreślono.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 
246 przy firm ie: Brunon Grzenkowicz Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i dostawra kamienia wszelkiego rodzaju 
w Niepoczołowicach, 29 lutego 1936 dopisano: Firm ę wy
kreślono na wniosek.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Isr. 
294 31 m arca 1936 wpisano: „Przemysł Ceramiczny" K. 
Lange Cegielnia Parowa Fabryka Dachówek i Dren P i
roga pod. Kartuzy. Siedziba przedsiębiorstwa: Firoga, 
pow. kartuski. Przedmiot przedsiębiorstwa: wyrób cegły, 
dachówek i dren oraz sprzedaż tychże. Właścicielem f ir 
my jest Konrad Lange.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B pod Nr. 
379 31 m arca 1936 wpisano firm ę: „Baltawia" Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Jastarn i. Siedziba przed
siębiorstwa: Jastarn ia , powiat morski. Przedmiot przed
siębiorstwa: uprawianie handlu m aterjałam i budowlanemt 
oraz prowadzenie przemyłsu w zakresie budowlanym, k a  
pitał zakładowy wynosi 30.000 złotych. Prokury łącznej u- 
dzielono: Bolesławowi Słupskiemu i Józefowi Marciniako-

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B pod Nr. 
281 przy firm ie: Inż. M. Bojakowski i Ign. Terlecki — 
Biuro Architektoniczno-Budowlane, Sp. z ogr. odp. 9 kwiet
nia 1936 dopisano: Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. 
W arszawska 48. Zarząd obecnie stanowią: Ignacy Terlec
ki, Hipolit Terlecki. Michała Bujakowskiego odwołano ze 
stanowska członka zarządu.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział B. pod Nr.
278, przy firm ie: Biuro Budowlane Inż. Jan Zawistowski,
Spółka z ogr. odp. w Gdyni, 21 kwietnia 1936 dopisano: 
Uchwałą zgromadzenia spólników z 20 lutego 1936 spółkę 
rozwiązano. Inż. W ładysława Ł abuda i inż. Jana Marja- 
na Zawistowskiego ustanowiono likwidatorami spółki.

W tutejszym  rejestrze handlowym dzlaJ A pod Nr. 
30 przy firm ie: Brunon Kowalski, przedsiębiorstwo budo
wlane w Gdyni, 21 kw ietnia 1936 dopisano: i.’irmę w ykre
ślono ina wniosek.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział B. pod J?r. 
249 przy firm ie: Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych 
Inż. Leszek Muszyński i Inż. Juljusz Arkin, Spółka budo- 
włano-chłodnicza, Sp. z ogr. poręką w Gdyni, 24 kwietnia 
1936 dopisano: Uchwałą zgromadzenia spólników z 30 li
stopada 1935 spółkę rozwiązano. Zygmunta Kauchczewa 
ustanowiono likwidatorem spółki.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dzia? B, pod Nr. 
188 przy firm ie: Towarzystwo dla Kredytowych Robót 
Budowlanych T. K. R. Sp. z ogr. poręką w Gdyni, 6 maja 
1936 dopisano: Prawo likwidatora do zastępowania spół
ki wygasło. Firm ę wykreślono na wniosek likwidatora.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział B, pod Nr. 
343 przy firm ie: Wschodnie Towarzysto Budowlane, Sp 
z ogr. odp. w Gdyni, 6 m aja 1936 dopisano: Prawo likwi
datorów do zastępowania spółki wygasło. Firm ę w ykre
ślono na wniosek likwidatorów.

KATOWICE.

Do rejestru  handlowego B pod numerem 801 Katowi
ce wpisano dnia 13 lutego 1936 przy firm ie Syndykat Poi- 
skich Hut żelaznych, Spółka z ogr. odp. w Katowicach, ze 
Dąbkowski Mieczysław został ustanowiony członkiem za
rządu.

Do rejestru  handlowego A 419 Mysłowice wpisano 
dnia 9 lipca 1935 r. przy firm ie Inżynier Robert Koehl r 
w Mysłowicach, że przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 
Budowle nad i podziemne, betonowe i żelbetowe, budowa 
kominów, obmurowanie kotłowe i budowa pieców przemy
słowych.

Do rejestru  handlowego A 199 Mikołów wp'sano dnia 
25 lutego 1936 r. przy firm ie: „Term ak" Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg Smołowcowych W. W ybraniec w Ochojcu. 
że siedziba firm y przeniesiona została do Katowic, uł. 
W ita Stwosza róg ul. Powstańców.

W rejestrze handlowym A 1629 wpisano dnia 25.1 
1936 przy firm ie Max Konigsfeld, Cegielnia Parowa Nowa 
Wieś G. Śl. z siedzibą w Bykowinie. Przedmiotem przed
siębiorstwa jest produkcja cegieł budowlanych. Prokurę sa
moistną ma F ritz  Guttmannn.

Do rejestru  handlowego B 840 wpisano dnia 25 lutego
1936 przy firm ie „Kom-drobit", Polskie Towarzystwo Bu
dowy Dróg, iSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością ’.v 
Katowicach, że uchwałą spólników z dnia 7 stycznia 1936 
zmieniono § 2 s ta tu tu  odnośnie siedziby spółki. Siedzibą 
spółki jest m iasto W arszawa.

Do re jestru  handlowego A 2047 wpisano dnia 7 grud
nia 1935 firm ę: Ludwik Trzcionka Dzierżawca Cegielni z 
siedzibą w Katowicach — Brynów ul. Ligocka 4 i je j w ła
ściciela Ludwika Trzcionkę. Przedmiotem przedsiębiorstwa 
je st wyrób i sprzedaż cegieł.

Do rejestru  handlowego A 2977 wpisano dnia 13 lu
tego 1936 firm ę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemyslowe 
Felzytyn i Trocal wlaść. Juljan Zynger z siedzibą w Ka
towicach, uł. Plebiscytowa 35 i jej właściciela Ju ljana Zyn- 
gera. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sprzedaż m ater
jałów budowlanych i wykonywanie robót izolacyjnych, de
karskich, tynkarskich i okładzinowych.
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INŻ. A. DZIEDZIUL.

SPRAWA PATENTOW ANIA PUSTAKÓW CERAM ICZNYCH

(A rtykuł dyskusyjny).

Nowoczesna ceramika budowlana coraz bardziej prze
chodzi na wyroby cienkościenne — dziurawki i pustaki. 
W związku z tem notujemy coraz powiększającą się ilość
i różnorodność kombinacyj pustakowych, to samo, co miało 
do niedawna miejsce i w Niemczech. Jeden dziurkuje pu
stak poziomo, drugi pionowo, jeden powiększa i inaczej lo
kuje same otwory, drugi powiększa ilość tych otworów. 
Fantazjom tym niema poprostu granicy i każdy tak i „wy
nalazca" uważa siebie za małego Kolumba, choć Amery- 
k.i już dawno odkryta

W słowach tych kry je się może nieco złośliwości — 
przyznajemy się — lecz ponieważ te wszelkie odkrycia 
tylko coraz bardziej dezorjentują naszych odbiorców, o czem 
już kilkakrotnie pisaliśmy, przeto chcieliśmy nieco bliżej 
rozpatrzeć tą  sprawę. Obawiamy się bowiem, że ten po
top „nowoczesnych" pustaków przyjm ie z czasem tak  nie
pokojące rozmiary, jak  w ^Niemczech, gdzie policja budo
wlana — na życzenie św iata budowlanego — m usiała w tą  
sprawę wkroczyć i nałożyć na wszelkie nowości z dziedziny 
materjałów budowlanych. O tem mówiono dużo na osta t
nim Kongresie Ceramicznym w Berlinie. Policja budowla
na w Niemczech dopuszcza do użytku tylko te  nowości, 
które przeszły przez cały szereg badań i wykazały swoją 
praktyczną przydatność. A Niemcy są krajem  daleko idą
cego liberalizmu w dziedzinie nowości budowlanych, i je 
żeli sprawa tak daleko zaszła, widocznie wytworzyła ona na 
rynku budowlanym chaos nie do zniesienia.

To dla ogólnej inform acji.
Jak sprawa przedstaw ia się u nas? Otóż nie poru

szalibyśmy tej sprawy, jesteśmy bowiem za kompletną wol
nością w dziedzinie wynalazków, bo z potopu nowości zaw
sze ostatecznie wyeliminują się nowości życiowe, a znikną 
nieżyciowe, jeżeliby nowości tych nie patentowano natych
miast u nas jako rzeczy rewelacyjnych, a głównie mogą
cych przynieść złote góry wynalazcom. Jeżeli natom iast 
rozejrzemy się w różnych opatentowanych pustakach (i 
stropach), to spostrzeżemy przeważnie ubóstwo nowych 
myśli i koncepcyj, które nasuw ają uwagę, że Urząd P a
tentowy zbyt może łatwo udzielą tych patentów  bez uprzed
niego gruntownego zbadania całokształtu sprawy.

Nie chcieliśmy i nie mamy praw a sugerować myśli,

że dobrze by było, gdyby U. P. zasięgał przed opatentowa
niem czegoś nowego z ceramiki budowlanej opinji fachow
ców i rzeczoznawców. Może to byłby postulat za daleko 
idący, jednak tylko w ten sposób uniknęłoby się tych błę
dów, które dziś, bez w ątpienia w dobrej wierze, popełnia 
się przy udzielaniu patentów.

Dla charakterystyki przytoczymy tu  fak t opatentowa
nia kilku pustaków stropowych, które właściwie są jednym
i tym  samym pustakiem, różniącym się tylko wewnętrznem 
ułożeniem ścianek. Chodjzi tu  o zasadniczy i starodawny 
pustak Akermana, znany na całym świecie i o 2 pokrew
ne osobno opatentowane p u stak i: jeden ma wewnętrzne 
ścianki wzmacniające w postaci krzyża, drugi w postaci 
gwiazdy, (rys. 1)

mm
Akerman Patent 

Rys. 1.

Patent

M iarodajną i charakterystyczną cechą pustaków Aker
m ana je s t ich zewnętrzna form a i sposób użycia w stro
pie. N atom iast ja k ie  ścianki wewnętrzne wbudowano w A- 
kermanie, nie może decydować, naszem zdaniem, o prawie 
otrzym ania osobnego patentu tylko spowodu odmiennej 
konfiguracji tych wewnętrznych ścianek Gdyby mnie jako 
rzeczoznawcę i biegłego sądowego zapytano w tej spra
wie, najbardziej stanowczo wypowiedziałbym się przeciw 
udzielaniu patentów wszelkim odmianom Akermana.

Drugi jeszcze bardziej charakterystyczny patent:

- v * *  * * " i i !  •  *  -*

w W\ w\
V it lir

r*r4►

Rys. 2.



Just to pospolity i najprostszy strop  żelbetowy, wy
pełniony potrójną dziurawką, opisany w naszej broszurze 
„Nowoczesna Ceramika Budowlana11 str. 40 i w książce 
inż. J . Nechaya „Beton w budownictwie mieszkaniowem“ 
st. 203. |

Jeżeli tak  dalej pójdzie, to możemy się nawet docze
kać opatentowania zwykłej cegły oraz innych m aterjałów  
znormalizowanych. Potrzeba tylko, by się taki śmiałek zna
lazł, możeby się udało?!

A!e żarty  na strony Otóż obecnie pustaki różne, szcze
gólnie stropowe są patentowane masami. Gdyby te patenty 
podawano w fachowych pismach do wiadomości ogółu, prócz 
może w biuletynach U. F. ,), moglibyśmy się zorjentować
— co opatentowano i jak  okazy te wyglądają. Lecz dziś 
znajdujemy się w prawdziwym labiryncie i redakcja na
sza oraz S tała Delegacja, do której masowo zw racają się 
cegielnie z prośbą o informacje co do m aterja łu  opatento
wanego, nie są w stanie informować kolegów o tych sp ra
wach. Je st to w każdym razie nienorm alne i w tej sp ra
wie chcemy zająć wyraźne stanowisko.

Uznajemy uzasadnione i usprawiedliwione patenty  na 
m aterjały  oryginalne i dotąd albo niespotykane na ryn 
ku polskim, albo też będące wynikiem osobistego wynalaz
ku i doświadczenia. Do takich m aterjałów  przedewszyst
kiem zaliczyć musimy rewelacyjny pustak stropowy „Po
morze11 i pustak „U niversal" Pomorskich Zakładów Cera
micznych, oraz pustaki „Biplex“, Conradt11 i „Szejnacha1, 
które są wszystkie zupełnie oryginalne. Tak samo pustaki

kominowo - w entylacyjne i przepustowe Pom. Zakl. Ce
ramicznych") .

Reszta znanych nam  patentów — nie zasługuje na 
ochronę patentową i w' wypadku jakiegoś procesu sądowe
go lub zasięgnięcia naszej opinji przez U. P., będziemy 
zmuszeni zająć do tych patentów zdecydowanie negatyw
ne stanowisko. Nie możemy dopuścić, by na wyroby cegielń 
naszych, wzorujących się na starych i dawno znanych for
m atach ceramiki budowlanej, nakładano kagańce lub spec
jalny haracz.

Co do całokształtu poruszonej sprawy, to ja  osobiście 
uważam, że opatentowrać należy tylko rzeczywiście orygi
nalny zup3łnie pomysł (jak naprz. pustak Pomorze), do 
którego się doszło drogą długich doświadczeń, prób i obli
czeń statycznych. Taki paten t można zawsze obronić i do
wieść jego oryginalności. N atom iast patentować różne od
miany staroznanych formatów i gatunków niema żadnego 
celu praktycznego, bo primo — zawsze można udowodnić 
jego pochodzenie i pokrewność, a secundo — drogą prze
staw ienia drobnych szczegółów wewnętrznych lub zewnętrz
nych, można zawsze uniknąć odpowiedzialności za naru 
szenie zastrzeżenia patentowego. — Długoletnie doświad
czenie w Niemczech i S tanach Zjednoczonych wykazały, że 
patenty na m aterja ły  ceramiczne tylko z największym wy
siłkiem i w rzadkich wypadkach można było obronić. “)

In teresuje nas — nastawienie do tej sprawy p  p ceg
larzy i właścicieli patentów, bo w tej sprawie Stała De
legacja zamierza interwenjować w Urzędzie Patentowym.

i) Których niestety nie widzieliśmy.

) P atrz  Nowoczesna Ceramika Budowl. str. 31 — 33, 
:!8, 39, 53 — 56.

“) P atrz  Ton Ind. Ztg. Nr. 42/1936 str. 527 „Die Neu- 
ordung des Patentwesens”.

O  D O B R E J  R E K L A M I E
(Targi Poznańskie).

Tegoroczne Targi Poznańskie 
zaliczyć należy do najbardziej u- 
danych od czasu istnienia. Targów. 
Poza ciekawym i bogatym pawilo
nem samochodowym, specjalnie in
teresuje nas naturalnie dział cera
miczny. N iestety tylko kilka więk
szych firm  zaprodukowało swe 
wyroby ceramiczne, mianowicie ce
gielnia Ostrzeszów (doskonale 
dachówki) i firm a Czubek i S-ka, 
reprezentująca cegielnię w łasną o- 
raz w Przysiece i Krotoszynie 
(klinkiery).

My — ceglarze dotąd najzupeł
niej nie doceniamy skuteczności 
dobrej i częstej reklamy (za ma- 
łomi naturaln ie w yjątkam i). U 
ważamy bowiem, że ceramika rek- 
’amy nie potrzebuje. To mylne zu
pełnie, — odbiorcom oraz p. p. bu
downiczym i architektom  należy 
wciąż przypominać i pokazywać 
to, co my wyrabiamy i w jakim 
gatunku. Należy również pokazy
wać jakie artystyczne fragm enty 
można z cegły wykonać, szczegól- Rys. 1. Ogólny widok stoiska K linknierni P rzy sieka.



Rys. 2. Widok trzyskrzydłowego oknu , obłożonego klinkie
rem okładzinowym w kolorze srebrzysto  - liljoivo - szarym  

z Przysieki.

Rys. 3. Kolektor kanni, wyłożony klinkierem kwasoodpor- 
nijm z Przysieki, góra licówką z Krotoszyna.

biarza p. Mikołaja Kulaka z Po
znania, firma Czub?k nietylko Rys\ 4. Stoisko cegielni Ostrzeszów S. A . w Budach, woj.Poznańskie. 
skutecznie zareklamowała swoje
wyroby, lecz jednocześnie przysłużyła się całemu przemy- szych martwych i ponurych nowoczesnych elewacjach do-
słowi ceramicznemu, pokazała bowiem szerszemu ogółowi, mowych.
co z klinkieru okładzinowego i cegły zrobić można, że nie Podajemy tu  kilka zdjęć z tych stoisk, które służyć mo
tyko można obłożyć gmach klinkieram i (jak nprz Min. Ko- g? jako wzór d]a imlych c(>ffie]^  
mumkacji na ul. Chałubińskiego w W arszawie), lecz umie
jętną kombinacją co do formy i koloru wywołać można Specjalnie zwracamy uwagę na przepyszny kominek 
skromne lecz jakże skuteczne fragm enty dekoracyjne na na- i trzyskrzydłowe okno. Tak samo wyróżnić należy wyraźny



pokaz układania klinkieru drogo
wego oraz kolektora kanalizacyj
nego.

Również efektownie zaprezento
wała się ceg. Ostrzeszów (wł. p. 
prezesa W. Stopy w Poznaniu) 
swemi dachówkami.

Piszemy te słowa nie jako re 
klamę dla obu firm , lecz by nale
życie uwydatnić to, co godne jest 
największej wagi i naśladownic
tw a dla reszty naszych kolegów. 
Niewątpliwie, że urządzenie takie
go stoiska związane jest z pewnym 
kosztem, lecz gdybyśmy się na re
jonowych wystawach w różnych 
częściach naszego k ra ju  częściej 
produkowali tego rodzaju a r ty 
styczną reklamą, nie wypieranoby 
wyrobów naszych przez różne n a
miastki, które m ają jedynie tę za
letę, że je starannie i pięknie za
reklamowano, i pokazano.

Rys. 5. Kominek obłożony barwnym klinkierem okladzinoivym z Przysieki.

K R O N I K A

NORMALIZACJA CEGŁY W ANGLJL.

Nareszcie i konserwatywna A nglja przystąpiła do nor
malizacji m aterjałów  ceramicznych. Norm a dla cegły bu
dowlanej (za wyjątkiem  cegły wapienno - piaskowej) wy
nosi:

dług. 8% cali =  223 m /m
szer. 4Vn „ =  107 „
wys. typu 1 2  „ =  51 „ 

j, , II 2&/s ,, — 67 ,,
„ III  27s „ =  73 „

Dlaczego ustalono aż 3 grubości — nie mogliśmy stwier
dzić, uważać to jednak należy za nonsens.

Rys. (I. Sposób ułożenia klinkieru drogowego z Przysieki. (B ritish  Clayworker)



BIULETYN PO LSKIEG O  Z W IĄ Z K U  
IN Ż Y N IE R Ó W  B U D O W L A N Y C H
NR. 4. 25 CZERWIEC 1936 R.

R E D A K T O R :  I N Ż .  J E R Z Y  N E C H A Y  

A d r e s  R e d a k c j i :  W a r s z a w a ,  ul .  C z a c k i e g o  1 m. 1, łe l. 5 -1 7 -8 5

SEKRETARJAT

URZĘDOWANIE SEK|{ETARJATU ZWIAZKU.
Urzędowanie Sok rota rj atu  Związku zawiesza się na 

czas 2 miesięcy letnich: lipiec i sierpień. Są to miesiące 
najbardziej ożywionego ruchu budowlanego i wynikającego 
stąd pewnego zahamowania prac spobczno-zawodowych we 
wszystkich niemal stowarzyszeniach.

WPŁACANIE SKŁADEK ZA DRUGIE PÓŁROCZE 
i93<;

Przypominamy Ko1 egom o wpłacaniu składek za d ru
gie półrocze roku bieżącego. Składki prosimy w płaca’ na 
konto czekowe P. K. O. odpowiednich Oddziałów Związku, 
względnie Zarządu Głównego.

Rozległe prace, które prowadzi Związek w 14 dotych
czas zorganizowanych Komisjach znajdą niewątpliw i .* u Ko
legów' poparcie w regularnem  wpłacaniu składek, stw arza
jących podstawę finansową wszystkich poczynań i działań 
Związku.

PRZEJĘCIE PRZEZ ZWIĄZEK PRAC
NORMALIZACYJNYCH KOMISJI RUDOWLANEJ
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO.
Przy Polskim Zw. Inż. Budowlanych pracowały dotych

czas dwie Komisje norm alizacyjne na praw ach Komisyj 
Polskiego Komitetu Norm alizacyjnego: Komisja Izolacyjna
i Komisja Badania Kamieni Budowlanych. W stadjum  le
galizacji są  ponadto: Komisja K onstrukcyj Drewnianych
i Komisja Badań Gruntów. Komisje te opracowały już sze
reg projektów' norm, oddaw'na oczekiwanych przez polski 
świat inżynierski: projekty norm izolacyj przeciwwilgocio
wych, momenklatury narzędzi i obróbki powierzchniowej 
kamieni budowlanych a zwłaszcza projekt norm y projekto
wania konstrukcyj drewnianych, b. wyczerpujący i obszer
ny, który wypełni dotkliwą ’ukę w naszej literaturze tech- 
niczno-budowlanej;

Ożywiona działalność norm alizacyjna Komisji Związku 
zwróciła uwagę władz, a specjalnie M inisterstwa Spraw 
Wojskowych, które przyrzekło poprzeć finansowo działal
ność normalizacyjną Związku, ale z tym  warunkiem, że 
działalnością tą  zostaną objęte także i inne specjalne dzia
ły zgrupowane w Komisji Budowlanej Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego. Nawiązując do tego przyrzeczenia Za
rząd Związku prowadził ostatnio rozmowy z Prezydjum  P. 
K. N. w celu przejęcia działa’ności Komisji Budowlanej.

P ertraktacje te  zostały już ukończone, tak, że w n a j
bliższym czasie Komisja Budowlana P. K. N. przejdzie 
wraz ze swemi Podkomisjami pod opiekę finansową i orga
nizacyjną naszego Związku. P rojekty norm opracowywa

nych przez Komisję Budowlaną będą ogłaszane, o ile możno
ści, na łamach „Biuletynu" by mogły dotrzeć do wszystkich 
członków' naszego Związku i by ich wprowadzenie do nasze
go budownictwa było tembardziej ułatwione.
Sądzimy, że Koledzy przyjm ą z uznaniem uwieńczoną po
wodzeniem inicjatywę Zarządu Głównego przejęcia t: ! 
ważnych prac przez nasze Komisje Naukowe.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ W GDYNI.
Funkcje Oddziału P. Zw. Inż. Budowl. pełni w Gdyni 

Związek Zawodowy Inżynierów Lądowych i Wodnych w 
Gdyni. W celu ustalenia wzajemnego stosunku obu organi
zacyj, który dotychczas nie był określony, Zw. Zawód. Inż 
Ląd. i Wod. w Gdyni opracował regulamin, uzgodniony z 
Zarządem Związku w W arszawie i zatwierdzony na Nad-

V.wyczajnem Walnem Zebraniu Członków Z. Z. I. Ii. i W. 
w Gdyni w dniu 8 b. m.

Dla inform acji Kolegów z innych Oddziałów Związku 
podajemy niżej spis członków Oddziału Związku w Gdyni.

Spis członków oddziału.

(Jeżeli nie podano miejscowości—należy rozumieć Gdynie).
1. AMweil Leon — P ort ul. C entralna Nr. 13.
2. Andrzejewski Zygmunt — ul. Morska 8a.
?. Bachański Jan  — ul. Śląska 51 m. 2.!.
4, Bieńkiewicz Józef — ul. Starowiejska 31a.
5. Bobbe Ignacy — ul. W aszyngtona 13.
6 Bohomolec Aleksander— Orlowo-Morskie—dom własny.
7. Budziakowski Józef — Al. Marsz. Piłsudsk. 5 m. 15.
8. Bukowski M arjan — ul. W aszyngtona 13.
9 Buszyński Stefan — Katowice.

10. Czyż-Mintowt Józef — Kam. Góra, willa Albatros.
11. Drecki Ignacy Lech —- ul. Piłsudskiego 5 m. 98.
12. Fafius Roman — ul. Świętojańska 104.
13. Grabowski Jerzy — Ał Marsz. Piłsudskiego 5.
14. Horyd Zygmunt — ul Starowiejska 58 m. 4.
15. Jerczyński Jerzy — ul. Starow iejska 31a.
10. Kin Leon — Hel — Nadzór Techniczny.
17. K larner Czesław — ul. Świętojańska 48
18. Korzon Napoleon—Kam. Góra Korzeniowskiego 8m .l0
19. Łabuć Władysław — ul. Lipowa willa „Nałęcz".
2(j. Sokołowski Bronislaw — ul. Śląska 55 m, 7.
21. Somla Ignacy — Al Marsz. Piłsudskiego 5 m. 70.
22. Śmidowicz Tadeusz -—• ul. Mściwoja 10.
23. Strokowski Stefan — ul. Starowiejska 58 m. 6.
24. Szytko-Szczetkowski Stanisław  - Wzgórze Focha ul. 

Mikołaja Reja (f-ma Dźwigar).



25 Tubielewicz W ito'd — ul. C entralna dom Urzędu Mor
skiego.

20 W agner Henryk — ul. Zygmunta A ugusta 6 m. 81.
27 Zaorski S tanisław —Orłowo Morskie (Inżynierska 101).
28. Zielazek Stefan —  Wzgórze Focha ul. Mikołaja Reja.

Prosimy uprze jmie Kolegów o powiadomienie o ewen
tualnych zmianach w adresach.

POW STANIE ODDZIAŁU POMORSKIEGO.
Jak  to już donosiliśmy w Nr. 3 „Biuletynu" grono in

żynierów budowlanych w Toruniu przystąpiło do zorgani
zowania Oddziału Pomorskiego Związku. Dnia 16.5. 1936 
w Sali Konferencyjnej Domu Społecznego w Toruniu od
było się Walne Zebranie Konstytucyjne inżynierów budo
wlanych, zainteresowanych powstaniem nowego Oddziału 
Związku. Podajemy niżej w skrócie przebieg tego zebra
nia na podstawie nadesłanego protokułu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zebranie zagaił 
kol. inż. Jost, który kończąc swe treściwe przemówienie 
zaproponował na przewodniczącego kol. W ojnarowicza. Po 
objęciu przewodnictwa kol Wojnarowicz proponuje na se
kretarza kol. Lewandowskiego, a jako asesorów kol. Josta 
oraz kol. Nechaya, przedstawiciela Zarządu Głównego.

Wobec braku sprzeciwów przyjęto porządek dzienny 
podany w zaproszeniach. Ko'. W agner odczytał s ta tu t 
Związku Inżynierów Budowlanych oraz opracowany na pod
stawie regulaminu ramowego regulamin Oddziału. W dy
skusji zabrał głos kol. Nechay streszczając osiągiręte przez 
Zarząd Główny rezultaty i podając w ogólnych skrótach 
program  jego prac na przyszłoś'. Dyskusję nad interesu- 
jącem przemówieniem kol. Nechaya odłożono do wolnych 
wniosków. Regulamin przyjęto bez zastrzeżeń.

Przyjęto propozycję przewodniczącego, aby wypełnia
nie dekłaracyj odłożyć po wolnych wnioskach, trak tu jąc  
wszystkich podpisanych na liście obecności za członków 
nowopowstałego Oddziału,

Komitet Organizacyjny zaproponował wpisowe 5 zł
i składkę miesięczną 2 zł. Po dłuższej dyskusji zapropono
wano wpisowego 2 wzgl. 1 zł, i składkę 1 zł miesięcznie. 
Przyjęto w głosowaniu wpisowe 2 zł i składkę 1 zł mies. 
Kol. W agner odczytał opracowany projekt prelim inarza 
budżetowego na rok budżetowy 1936/37. Postanowiono pro
jekt traktować jako ogólna ramy, które Zarząd Oddziału 
zrea’izuje w miarę posiadanych środków.

W związku z budżetem uznano za celowe kroki poczy
nione przez kol. Josta w sprawie lokalu, upoważniając rów
nocześnie Zarząd do ewtl. nabycia go na własność Oddzia
łu wzgl. N. O. I. z podpisaniem zobowiązania spłacenia
1.760 zł. Zarządowi Domu Społecznego w Toruniu, Uznano, 
że w miarę środków finansowych należy wszelkiemi środ
kami dążyć do zdobycia lokalu w Domu Społecznym.

Zgodnie z propozycją Komitetu Orgnizacyjnego wy
brano przez aklamację:

prezesa: St. Wojnarowicza,
członków Zarządu: M_ Josta, O. W agnera, K. Lewan 

dowski2go; St. Andruszewicza, K. Żółcińskiego i A Dzie- 
dziula,

członków Komisji Rewizyinej: J . Marynowskiego, A. 
Borna i Z. Tyszkę.

W dyskusji nad referatem  kol. Nechaya, kol. W ojna
rowicz wskazał na konieczność podjęcia pracy nad kosztami 
wiasnemi w budownictwie, wskazując na wielkie braki w tej 
dziedzinie. W odpowiedzi referen t zaproponował złożenie 
memorjału Zarządowi Głównemu. Pozatem referen t odpo
wiadał na pytania w sprawie sankcji, jakie m ają projekty

ta ry f  wynagrodzeń za prace inżynierskie opracowane przez 
Zarząd Główny.

W przerwie obecni wypełnili d tk laracje, poczem wobec 
wyczerpania porządku dziennego i braku nowych wniosków 
przewodniczący zamknął zebranie.

Po zebraniu organizacyjnem, w dniiu 20.5. 36 w lo
kalu przy u1. Krasińskiego 4 odbyło się zebranie nowoutwo
rzonego Zarządu Oddziału.

Na wniosek przewodniczącego postanowiono zorgani
zować następując komisje:

1. Odczytową, k tóra obejmuje istotę prac Oddziału 
przez organizowanie pracy nad doskonaleniem się członków 
w zawodzie, kompletowaniem bilbjoteki technicznej, czytel
ni pism technicznych, referatów ; przewodnictwo objął kol. 
Wojnarowicz.

2. Pośrednictwa pracy, obejmującą sprawy zapotrzebo
wań i zgłoszeń na pracę, kwestję ta ry f ; przewodnictwo ob
ją ł kol. Żółciński.

3. Kw alifikującą, k tó ra werbuje nowych członków i 
kw alifikuje ich deklaracje; przewodnictwo objął kol. Le
wandowski;

4. Zebrań towarzyskich i aportową, k tó ra ma za za
danie zbliżyć członków na terenie towarzyskim sportu, przy
czynić się do podniesienia kultury fizycznej, a równolegle 
zasilić kasę; przewodnictwo objął kol W agner.

5. Propagandową, k tóra przez prasę, radjo i odczyty 
popularne ma nawiązać kontakt ze społeczeństwem i spo- 
pu'aryzowac cele i zadania Oddziału; przewodnictwo objął 
kol. Lewandowski.

Pozatem uchwalono upoważnić kol. Josta do poczynie
nia dalszych kroków w sprawie lokalu.

Na zakończenie tego sprawozdania z działalności Od
działu w Toruniu podajemy pierwszą listę jego członków:

Spis członków 
Pomorskiego Oddziału P. Z. I. B.

1. Inż. Dr. Andruszewicz Stanisław  — Toruń, ul. Dy
bowska 2,

2. Inż. Born A rtu r  — Toruń ul Konopnicka 22.
3. Inż. Dziedziul A lfred — Chełmno.
4. Inż. Gembarski Paweł — Toruń ul. Przy Rzeźni 6.
5. Inż! Goetzen Jan  — Toruń, ul. Mostowa
6 Inż. Gierych Anatol — Toruń ul. Bydgoska 39.
7. Inż. Hawryłkiewicz Stanisław  — Toruń, ul. W yspiań

skiego 8.
8. Inż Hornicki Teofil — Toruń, u '. Mickiewicza 27
9. Inż. Jażewski Tadeusz — Toruń, ul. Mostowa 6.

10. Inż) Jost Michał — Toruń, ul. Słowackiego 38.
11. Inż. Klepaczko Edw ard —  Toruń, ul. Krasińskiego 

18/20.
12. Inż. Krzyszkowski Bolesław — Toruń, ul. K rasińskie

go 4.
13 Inż. Lewandowski Kazimierz — Toruń, Most Pauliń- 

ski 4.
14. Inż. Mamak W iktor — Świecie n /W , ul. Pocztowa
15. Inż. Marynowski Jeży —■ Toruń, ul. Słowackiego 53.
16. Inż, Mikosz Stanisław  — Grudziądz, ul. Nadgórna 57.
17. Inż. Roth Ferdynand — Toruń, Zarząd Miejski.
18. Inż. Rozumkiewicz W ładysław — Toruń, ul. Słowac

kiego 56.
19. Inż. Sarnecki Kazimierz — Toruń, ul. Krasińskiego 4.
20. Inż. Skarżyński Zygmunt — Toruń, ul. Mickiewicza 5.
21. Inż. Tyszka Zygmunt — Toruń, ul. Rybaki 47.
22. Inż, W agner Otton — Toruń, ul. Mickiewicza 34.
23. Inż. W ojnarowicz Stanisław  —  Toruń, ul. Rybaki 35.



Z ODDZIAŁU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO. 

Walne Zebranie.

W dniu 27 ub. m. odbyło się w Katowicach Zwyczajne 
Walne Zebranie Oddziału. Zebranie otworzył prezes dr. inż.
S, Kaufman, na którego wniosek wybrano na przewodniczą
cego zebrania kol. J . Frontczaka, na sekretarza kol J . B ar
toszewskiego.

Prezes dr. inż. S. K aufm an wyjaśnił, że okres sprawo
zdawczy obejmuje czas od powstania Oddziału do 30 kwiet
nia b. r. następne sprawozdanie Zarząd zamierza uzgod
nić z okresami kalendarzowemi. Kol. W. K larner odczytał 
przytoczone niżej sprawozdanie z działalności Zarządu, zaś 
kol. Śledziewski sprawozdanie kasowe

Ponieważ w dyskusji n ikt glosa nic zabierał, przewod
niczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorjum 
pod głosowanie. Wniosek został jednomyślnie przyjęty.

Na wniosek przewodniczącego kol. Frontczaka w ybra
no na okres do końca b roku 1936 Zarząd w dotychczaso
wym składzie z tem, że na 5-go członka Zarządu wybrano 
kol. Wachniewskiego W ładysława. N a zastępców czł._ Za
rządu wybrano kol. kol. Warzeszkiewicza Zbigniewa i Cho- 
jeckiego Feliksa. Na Członków Komisji Rewizyjnej w ybra
no kol. ko'. Ćwiżewicza Józefa, Marcinkiewicza Tadeusza
i Laubitza Mieczysława.

Kol. W. K larner zreferował sprawę współpracy ze 
Związkiem Zawodowym Inż., komunikując, że na dwukrotne 
zwrócenie się do Zw. Zaw. o delegowanie przewodniczące
go grupy budowlanej Zw. Zaw. na vice-przewodnicząc3go 
naszego Oddziału, nie otrzymano żadnej odpowiedzi poczem 
postawił wniosek: „W alne Zebranie odbyte w dniu 27 m a
ja 1936 r. uchwala reasum pcję uchwały, mocą której ka 
żdorazowy przewodniczący grupy budowlanej Związku Za
wodowego wchodzi w skład Zarządu Oddziału Śl. Dąbrow
skiego P. Z. I. B. jako vice-przewodniczący i w yraża ubo
lewanie, że współpraca pokrewnych organizacyj nie mogła 
dojść do skutku".

Na wniosek przewodniczącego skreślono końcowy ustęp 
powyższego wniosku od słów „i w yraża ubolewanie i t. d.“ 
poczem wniosek jednomyślnie przyjęto.

Na zapytanie kol. Chojeckiego di' S. K aufm an wy
jaśnił stan prac nad wprowadzeniem na Śląsku ustawy 
budowlanej.

Na wniosek kol. Marcinkiewicza W alne Zebranie u- 
chwaliło wyrazić podziękowanie prezesowi dr. S. Kaufma- 
nowi i Zarządowi za pracę przy zorganizowaniu II  Zjazdu

Na wniosek kol. F rontczaka uchwalono przekazać z re
zerw kasowych zł. 100. — (sto) na Fundusz Obrony N aro
dowej.

Dr. inż. S. Kaufm an w imieniu własnem i Zarządu 
podzękował za ponowny wybór, poczem obrady zamknięto.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 
24. Y. 1935 do 27. V. 1936.

Na samym wstępie sprawozdania zaznaczyć trzeba, że 
Zarząd pracował w nieco odmiennym składzie, niż prze
widywały to uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 24.V. 
ub, r Wynikło to stąd, że przewidziana współpraca ze 
Związkiem Zawodowym nie doszła do skutku wobec wy
raźnie negatywnego ustosunkowania się Zw. Zawodowego. 
■W konsekwencji Zarząd widział się zmuszonym wykorzy
stać prawo kooptacji udzielone mu przez Walne Zebranie, 

^powierzając kol. Śledziewskiemu funkcje skarbnika.

W okresie sprawozdawczym, będącym pierwszym ro
kiem istnienia naszego zrzeszenia, silą rzeczy na pierwszy 
P’an wysunęły się spraw y organizacyjne, przez rozwiąza 
nie których usiłowaliśmy utworzyć podstawy dla dalszej 
działalności.

Pierwszą troską Zarządu było utworzenie legalnych 
podstaw istnienia przez zarejestrowanie Oddziału w Dy
rekcji Policji w Katowicach, na podstawie s ta tu tu  Związku. 
W dalszym toku prac organizacyjnych Zarządu opracowa
no projekt s ta tu tu  dla Oddziału, złożony następnie w Za
rządzie Głównym Związku jako kontr-projekt do przed
stawionego przez Zarząd Główny sta tu tu , który Zarząd 
uzn:,i za niewystarczający i zbyt ogólnikowy. Szereg te*. 
Oddziału uwzględniono przy ostatecznej redakcji regula
minu Kół, który zresztą opracowano jako regulamin ramo
wy. Również dla uregulow ania pracy wewnątrz Zarządu 
opracowano regulam in Zarządu.

Młodej organizacji przypadł w udziale zaszczytny m an
dat zorganizowania na terenie lokalnym Ii-go Zjazdu Zw. 
Inżynierów Budowlanych. Nie wdając się w ocenę wyników, 
które koledzy, biorący udział w zjeździe mogli ocenić, oraz 
uważając, że sprawozdanie ze Zjazdu znane jest kolegom 
z pisma związkowego, pragniem y podać krótki zarys p ra 
cy przy organizowaniu Zjazdu. Pracę prowadził Komitet 
lokalny wybrany na Zebraniu Nadzwyczajnem w dniu 6 
listopada ub. r., w skład którego poza Zarządem Koła we
szli kol. kol. Griffel, Frontczak, Honheiser, Ilupczyc, Krzy- 
muski, Łazoryk i Warzeszkiewicz. Komitet wyłonił sekcje: 
wycieczkową, kwaterunkową, reklam y przemysłowej, pro- 
pagandowo-prasową, lokalową, b iura zjazdu, i obsługi tech
nicznej oraz bankietową. W całym zakresie swej działalno
ści odbył VII posiedzeń. Pozostawiając kolegom ocenę dzia
łalności Komitetu, podkreślamy, że dzięki akcji sekcji re
klamy przemysłowej zostały wydatnie zasilone zasoby na
szego zrzeszenia oraz organizacja nasze dała się poznać 
w okręgu przemysłowym. Na tym  miejscu Zarząd pragnie 
raz jeszcze wyrazić podziękowanie zarówno kolegom wcho
dzącym w skład Komitetu jak  i tym, którzy zaofiarowali 
swą współpracę na samym Zjeździe.

Po za spraw ą Zjazdu, k tóra absorbowała Zarząd Od
działu przez znaczną część okresu objętego sprawozdaniem, 
Zarząd przez przedstawiciela swego brał udział w komite
cie porozumiewawczym do spraw  rzeczoznawców, przepro
wadzając uwzględnienie wysuniętych postulatów. W związ
ku z tem  przeprowadzono ankietę między kolegami rzeczo
znawcami. Z innych prac Zarządu wymienić należy zba
danie i zaopinjowanie nadesłanej przez Zarząd Główny ta 
ry fy  za prace inżynierskie, oraz przeprowadzoną akcję w 
urzędach i zarządach m iast w spraw ie powoływania ko
legów naszych do wydawania opinji i dokonywania prac 
technicznych. —  Akcja ta  objęła ważniejsze urzędy na te 
renie okręgu oraz samorządy miejskie, nie dając jednak 
narazie pozytywnych rezultatów.

W październiku ub. r. zorganizowano wspólnie z Za
rządem Głównym wycieczkę do budowy zakładu wodnego 
w Porąbce,

Dla ilościowego rozwoju Oddziału rok ubiegły był dość 
pomyślnym, liczba członków wynosząca przy założeniu Od
działu 46 osób wzrosła do liczby 72 t. j. o 50%.
24. Inż. Woźniacki F lo rjan  — W arlubie, pow. świecki.
25 Inż Żółciński K onstanty — Toruń, ul. Mickiewicza 19.

Nowopowstałemu Oddziałowi Związku, który wykazu
je  wielką prężnoś' organizacyjną, składamy życzenia jak- 
najpomyślniejszego rozwoju dla dobra techniki budowlanej 
województwa pomorskiego.



KOMISJE
KOMISJA ZAGRANICZNA.

Podając nazwiska kolegów, którzy przystąpili do 
współpracy w Komisji pominięto w Nr. 3 „B iu'etynu“ naz
wisko Kol. inż. Olszewskiego Eugenjusza (W arszawa, ul. 
Em. P later 3 5 - 1  tel. 988-28), co n.n.ejszjin  prostujemy.

Dnia 19 m aja rb. odbyło się wspólne zebranie polskich 
członków Międzynarodowego Związku Mostów i K onstruk
cyj (A. I. P. C. Zurich, Szw ajcarja) i Komisji Zagranicz
nej. Na zebraniu tem dokonano wyboru stałej delegacji do 
A. I. P. C. w składzie podanym niżej

P rzew odniczący delegacji: prof. dr. inż. Stefan Bryła.
Członkowie delegacji: prof. dr. inż. M aksymiljan H u

ber, prof. dr. inż. Andrzej Pszenicki i pułk dyr. inż. Leo
pold Toruń.

Z astępcy: dr. inż. Bronislaw Bukowski, inż. Jerzy Ne
chay, inż. B. Plebiński i dr. inż. Zbigniew W asiutyński.

Oprócz tego zebranie omówiio szereg spraw związanych 
z organizacją polskiego uczestnictwa na Kongresie w Ber- 
lirie i spraw  bieżących.

Delegacja na Kongres w Berlinie została w ybrana w 
skiadzie podanym niżej.

D elegaci oficjaln i Rządu Polskiego: prof. dr. inż. Mak
symiljan Huber, prof. dr. inż. Andrzej Pszenicki.

Członkowie D elegacji P o lsk iej: prof. dr. inż. Stefan 
Bryla, prof. dr. inż. Włodzimierz Burzyński, inż. Jerzy 
Nechay, profl inż. Wacław Paszkowski i pułk. dyr. inż. 
Leopold Toruń.

Komisja zagraniczna przystąpiła już do wstępnych 
kroków odnoszących się do organizacji wycieczki inżynierów 
polskich na Kongres berliński, a mianowicie do sta rań  o u- 
zyskanie paszportów zbiorowych.

Pragnąc zapewnić jaknajliczniejszy udział Polski w 
Kongresie wzywamy Kolegów do zapisywania się na wstęp
nej liście udziału w wycieczce, a  także do zgłaszania udzia
łu, na posiedzeniach naukowych Kongresu w dyskusji. 
Przypominamy, że zgłoszenia przyjm uje S ek re ta rja t Związ
ku, Czackiego 1 m. 1 tel. 517-85, w poniedziałki, środy

Z O S T A T N
WYCIECZKA NA TARGI GDYŃSKIE.

Z okazji Targów Gdyńskich w porozumieniu z naszym 
Oddziałem w Gdyni organizujem y zbiorowe zwiedzanie bu
dowli inżynierskich w Gdyni w dniach 28 i 29 czerwca b. r.

Koledzy wyjeżdżający mogą korzystać z indywidual
nych zniżek kolejowych (zniżka wynosi 33% przy wyjeź- 
dzie, a powrót jest bezpłatny) na zasadzie nabycia karty  
uczestnictwa za cenę 3 zł w biurach Orbisu, Ligi Morskiej
i Ko'onjalnej oraz w niektórych kasach kolejowych.

Zebranie Kolegów przed Dworcem Głównym w Gdyni 
dnia 28 go o godz. 9-tej, gdzie zostanie rozdany szczegóło
wy program  zwiedzania. Koledzy przybyli później zechcą 
się zgłaszać osobiście do kol. inż. St. Obmińskiego — Gdy
nia, ul. Śląska 54.

Zwraca się uwagę Kolegów na trudności kwaterunko-

i piątki od 18 do 20. Szczegóły dotyczące organizacji Kon
gresu zamieściliśmy w Nr. 3 „Biuletynu11.

Poza Kongresem berlińskim odbywają się także w ro
ku bieżącym: Kongres Badań Gruntów w Cambrid'ge Mass, 
U. S. A. i Kongres Architektów w Moskwie.

Na kongresie w Cambridge będzie oficjalnie reprezen
tować nasz Związek kol. inż. Radzimir Piętkowski, prze
wodniczący Komisji Badań Gruntów. Kol. inż Radzimir 
Piętkowski już wyjechał w tym  celu do Ameryki. Na Kon
gresie Architektów w Moskwie będzie nasz Związek repre
zentować ko’, inż. Jan  Trypolski. Szczegółowe sprawozda
nia z przebiegu obu Kongresów będą podane do wiadomo
ści Kolegów na lamach „Biuletynu".

Komisja Zagraniczna zajm uje się także rozsyłaniem 
Księgi Pamiątkowej 11 Zjazdu Inżynierów Budowlanych 
w Katowicach do wybitniejszych inżynierów zagranicznych
i do stowarzyszeń inżynierskich zagranicą. Komisja prosi 
Kolegów, którzyby pragnęli przesłać Księgę do znanych im 
osobistości o skomunikowanie się w tej sprawie z Sekretar- 
ja tem  Związku. inż. E u yen ju sz O lszewski.

KOMISJA TARYFOWA.
Po wydaniu normy wynagrodzeń za prace inżynier

skie przy projektach architektonicznych i dla budowli in
żynierskich, przystąpiła Komisja do dalszych projektów 
norm, a to:

1) normy wynagrodzeń za sporządzanie projektów mo
stów stałych, stalowych, żelbetowych, betonowych i ka
miennych;

2 ) normy wynagrodzeń za sporządzenie projektu dróg, 
urządzenia placów i terenów, łącznie z pomiarami technicz- 
nemi w terenie.

P rojekty tych norm będą prawdopodobnie opracowane 
jeszcze w czasie przedwakacyjnym. Koledzy, którzyby w tej 
spraw ie chcieli zabrać głos, mogą otrzymać na żądanie 
projekt norm  do przejrzenia i podania swych uwag. Pro
jekty  norm będą również przesłane Oddziałom Związku ce
lem przedyskutowania ich w jak  najszerszym gronie Ko
legów.

EJ C H W I L I
we. Kwatery należy zamawiać bezpośrednio przez biuro 
kwaterunkowe Targów Gdyńskich — ul. Rybacka 1, tel.
12-73 Cena przy kwat. zbiór. 2 zl. kwat. indywid. 4 — 5 zł.

KOMISJA ODCZYTOWA.
Dnia 1 lipca b. r. (środa) godz. 18-a w gmachu Stow. 

Techn. Czackiego 3/5 będzie wyświetlany b. ciekawy film 
produkcji francuskiej obrazujący budowę kanału obwodowe 
go koło Kembs, który ma usprawnić żeglugę na Renie na 
odcinku francuskim .

Polecamy bardzo Kolegom obejrzenie tego filmu, obra
zującego jedną z największych robót publicznych w Euro
pie. Film jest pełnometrażowy długości 2800 m. i zawiera 
jak  najdokładniejsze i najwierniejsze oddanie wszystkich 
szczegółów budowy.

W stęp 50 groszy.

N I E  S Z U K A J ! ! !  A D R E S Y ,  które ci są potrzebne, znajdziesz w

WARSZAWSKIM SKOROWIDZU BRANŻOWYM,
zawierającym około 50.000 adresów warszawskich wszelkich branż i zawodów. Skorowidz wydany w nakładzie 
kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, kosztować będzie zł. 6 za egz. w przedpłacie (bez kosztów przesyłki). Po 
wydaniu koszt egzempl. będzie wyższy. Zamówienia na egzemplarze i ogłoszenia, w skorowidzu przyjmuje:

, ,AJENCJA WSCHODNIA” , Sp. z o. o. Centrala w Warszawie, ul. Nowy-Swiat 16 tel. 244 62
Uwaga: Warszawski Skorowidz Branżowy zawiera także spis członków Polsk. Zw. Inż. Budowl. na terenie Warszawy



T A R G I  G D Y Ń S K I E
28. VI. -  12. V II. 1936

Tary i Gdyńskie zorganizowane został)/ w bieżącym roku pod hasłem „Budujm y  
W ielką Gdynię". Celem ich było dać przegląd sytuacji budowlanej w (Idyni. zobrazować 
potrzeby i możliwości inw eslycji -mieszkaniowych tego miastu o najw ifkszym  poten
cjale rozwojowym w Polsce.

Dzięki pracy organizatorów i  dobrej woli wystawców zarówno przemysłowców ja k  
i instytucji publicznych został na szczupłym terenie wysta-wowym zebrany cenny ,ma- 
t.erjał inform acyjny i propagandowy. Odnosi się to do zagadnień materjalóu', konstrukcji 
i wykonaslwa budowy jak również bardzo ważnego /,-fW?JTTWW 
urbanistyki mciropolji mniszego wybrzeża morskiego.

Nie chcąc, by ten materjał z chwilą zamknięcia wyst 
fachowego, postu raliśnuy sie przynajm niej w frugm entai <t u trim  Uc^ui'ii’as^ycTi* FdlfiWll 
dorobek Targów Gdyńskich.

n!ka łódzka
iata

N f

OSIEDLE ROBOTNICZE „PAG EDU" NA O KSYW IU  W G D Y N I

Jednym z poważniejszych zagaćr.ień gospodarczych 
w plaszczyznie zdolności konkurencyjnej portu gdyńskie
go jest zagadnienie przygotowania fachowego i zdolności 
roboczej pracownik:1, portowego. W portach sąsiednich 
posiadających odpowiednią tradycję i człowieka pracy w y
robionego od szeregu pokoleń — wydajność i umiejętność 
robotn ka jest daleko wyższa. Specjalnie na terenie por
tu przeładunkowego dla artykułów masowych, gdzie pra
ca ludzka stanowi bardzo poważny odsetek w całokształ
cie usług portowych, zagadnienie wydajności pracy 
i przystosowania fachowego robotnika stanowi problem
o znaczeniu pierwszorzędnom.

Przyczyn gorszej jakości człowieka pracy na terenie 
Gdyni jest, kilka. Niedostateczne wyrobienie fachowe wy
nikające z młodości portu, brak tradycji, a przedewszy
stkiem charłactwo fizyczne, jako skutek nietyle nawet 
osobistej nędzy robotn ezej, ile braku odpowiednich in
westycji typu społecznego, któreby7 umożliwiały robotni

kowi osiągniecie w ramach swoich zarobków znośnego 
bytu. Byt robotnika w (idyni w porównaniu np. z Gdań
skiem, jest, daleko nędzniejszy, przedewszystkiem ze wzglę
du na niską stopę życiową robotnika polskiego, w znacz
nej m ier/e wynikającą z fatalnych, niemal tragicznych 
warunków mieszkaniowych ogółu robotniczego Gdyni. 
Skutki tych różnic łatwo można wyczytać, patrząc na 
rosłego, silnego i zdrowego robotnika, jaki to typ prze
waża w Gdańsku, i porównując go z niewyrośniętyn,, 
chudcrlawym i słabym fizycznie typem przeciętnego ro
botnika Gdyni.

Z często gospodarczego punktu widzenia, pomijając 
nawet ważne okoliczności natury społecznej — ten stan 
rzeczy niezmiernie upośledza Gdynię stawiając jej przed
siębiorstwa portowe w trudnom położeniu, zmuszającem 
do szukania dróg wyjścia. Znalezienie rozwiązania tej 
sytuacji jest specjalnie doniosłe dla gdyńskich przedsię
biorstw eksportowych, a zużywających znaczne ilości pru-



Cy mas robotniczych, do jakich w pierwszym rzędzie na
leży zaliczyć firm y drzewne. Przeprowadzono V7 te j dzie- 
dzienie szereg badań nad zagadnieniem robotniczem, któ
re w rezultacie doprowadziły do niewątpliwych wniosków, 
że punktem wyjścia zdolności fizycznej i wydajności p ra
cy u robotnika gdyńskiego je st kw estja mieszkaniowa.

To też jesienią r. 1934 Kierownictwo Spółki „Paged" 
przeprowadziło wśród swoich 800 robotników ankietę mie
szkaniową, której zadaniem było zbadanie typów i w a
runków mieszkań robotniczych w Gdyni oraz udziału 
kosztów komornego, względnie innych kosztów mieszka
niowych, w budżetach robotniczych. Wyniki ankiety były 
rewelacyjne, ■ potwierdzające całkowicie hypotezę kierow
nictwa Pagedu, że stosunkowo niska wydajność pracy ro
botnika drzewnego pochodzi przedewszystkiem z fatalnych 
naogół warunków ' zamieszkiwania drogich, wysoce niehy- 
gienicznych lokali, niszczących kapitał sił fizycznych ro
botnika, decydujący o wydajności jego*pracy.

W wyniku ankiety okaz&ło się, że zaledwie 20% ro- 
botn'kow, przeważnie pochodzenia miejscowego, mieszka 
we względnie znośnych warunkach, posiadając nawet cza
sami domki i baraki odziedziczone. Około 25% robotni
ków zamieszkiwało w prowizorycznych, byle jak  skleco
nych barakach na peryferjach Gdyni, przeważnie wybu
dowanych własnemi siłami, pozbawionych wody, światła 
i jakichkolwiek urządzeń hygjenicznych. Pozatem braki te 
były nieraz odległe o kilkanaście kilometrów od miejsca 
pracy, obciążone wierzytelnościami, wynikającemi z wa
runków kredytowych ich budowy, skutkiem czego ich 
właściciele i lokatorzy w znacznej części bywają zagro
żeni zlicytowaniem, względnie eksmisją. Pozostałe 55% 
robotników biorących udział w ankiecie Pegedu zamiesz
kiwało przeważnie śródmieście i Grabówek, lokujący się 
w domach i domkach czynszowych, zajmujących izby 
przeważnie wilgotne, często w piwnicy, o powierzchni nie 
przekraczającej 15 m tr. kw. W izbach tego rodzaju mieś
ciło się najczęściej 5 —  7 osób rodziny i sublokatorów, 
w warunkach urągających nietylko hygienie, ale wszel
kiemu człowieczeństwu, w dodatku komorne za te  okropne 
nory wynosiło przeciętnie od, 18 — 40 zł. miesięcznie.

Szukając właściwych dróg wyjścia z trudnej sytu
acji, Paged skorzystał z możliwości, jakie nastręczała 
akcja kredytowa Towarzystwa Osiedli Robotniczej (TOR) 
i zainicjował budowę osiedla robotniczegoi n a  terenie portu 
gdyńskiego.

Kierując się pobudkami natury  zarówno społecznej 
jak i gospodarczej, biorąc za podstawę dyspozycje TOR‘U 
i budżet przeciętnego robotnika portowego, w którym  ta 
budżecie wydatki za komorne nie powinnyby przekraczać 
cyfry 20 zł. miesięcznie — opracowano plan finansowy 
budowy osiedla robotniczego, przyjm ując za punkt wyjścia 
kosztów budowy i am ortyzacji powyższą stawkę komorne
go. Plan finansowy pełnej rozbudowy osiedla przewidywał 
jego koszt n a  sumę od 2,5 do 3 milj. zł., z ćzego 20% s ta 
nowić miały fundusze Pegedu ulokowane na 6% v rocznie 
przy am ortyzacji 50 letniej, zaś 80% kredyty Funduszu 
Pracy udzielone za pośrednictwem TOR‘u według u sta 
lonych przez TOR warunków, t. j. przy oprocentowaniu
0.95 w stosunku rocznym — również n a  50 letni okres 
amortyzacyjny. Kosztorys przewidywał cenę kupna odpo
wiednich terenów, budowę bloków i domków osiedla, dr<3&, 
kanalizacji, św iatła i zieleńców. P lany i kosztorysy osie
dla opracowane przez Paged, zostały zatwierdzone przea 
władze nadzorcze i w m aju 1935 przystąpiono do budo
wy osiedla.

Całokształt planu osiedla przewiduje budowę 12 blo
ków mieszkaniowych łącznie, z czego 6 bloków zawierać 
ma po 40 mieszkań, 6 zaś po 32 mieszkania. Pozateni

przewidziano budowę 11 domów dwumieszkaniowych wol
nostojących na terenach przeznaczonych pod zabudów? 
luźną. Obszar zabudowy blokowej wynosi 117.280 m tr. 
kw. oraz 11.900 m tr. kw. zieleńców i około 14.200 mtr. 
kw. pod wspomnianą zabudowę luźną i 2500 m tr. kw. pod 
dom administracyjny. Osiedle mieści się na wzgórzu Ok- 
sywji, przyjegające do szosy, łączącej Oksywie z Obłu- 
żem. Odelgłość od portu drzewnego, stanowiącego miejsce 
zatrudnienia mieszkańców osiedla wynosi w prostej linji 
zaledwie około 800 m tr. Bloki mieszkalne usytuowane są 
wzdłuż osi północny-wschód południowy-zachód, co daje 
maksimum korzystnego oświetlenia mieszkań oraz widok 
na morze i port. Ilość mieszkań robotniczych przewidzia
nych w osiedlu wynosi łącznie w blokach 432) i 22 w; dom
kach wolnostojących, co w sumie daje 454 mieszkań. Li
cząc przeciętnie) na mieszkanie! 4 — 5 osób — ogólny ilość 
mieszkańców osiedla wynosić będzie po nad 2000 osób — 
co w sumie stanowić będzie spore miasteczko, tętniące 
własnemi życiem i mające! skomplikowane potrzeby, typowe 
dla większych środowisk.

W myśl warunków, towarzyszących udzielaniu kre
dytu przez TOR każde mieszkanie robotniczo nie może 
przekraczać powierzchni 36 m tr. kw., koszt zaś jego nie 
może być ‘wyższy niż 6 tys. zł. W arunki te  pod względem 
budowlanym zostały doskonale rozwiązane. Każde miesz
kanie składa się z izby mieszkalnej, kuchni, przedpokoju, 
ubikacji i szaf ściennych, piwnicy oraz przynależnych stry
chów. Każda k la tka schodowa ujm uje 8 m 'eszkań, przy
czem w 6 blokach je s t po 5 klatek schodowych, w 6 zaś 
po 4. Bloki są jednopiętrowe. Każde mieszkanie wyposa
żone jest w wodociąg, kanalizację i instalację świetlną. 
Przewiduje się również budowę domu społecznego, zawie
rającego świetlicę, czytelnię, salę zebrań i kinową, skle
py spółdzielcze i t. p. W m. lutym. b. r. ukończono 5 
bloków zawierających 176 lokali zamieszkanych przez ca 
650 lokatorów. Uruchomiono również prowizorycznie sklep 
spółdzielczy, pralnię, urządzenia kąpielowe, w arsztaty, 
rzemieślnicze i świetlicę, prowadzoną, zarówno jak i orga
nizacja sportowa osiedla, przez Zarząd świetlicy wyłonio
ny  spośród lokatorów osiedla.

Mając na uwadze estetykę Osiedla wykonano na 
powierzchni ca 22000 m2 zieleńce typu parkowego dające 
młodzieży doskonałe miejsce zabaw i gier, a  starszyin 
możność odetchnięcia w ogrodzie po p ra c j.

Całość osiedla, znajdującego się w  pobliżu Oksywia i 
zabudowań m arynarki wojennej, stanowić będzie nader cha
rakterystyczny i jedyny w swoim rodzaju fragm ent w pla
nie urbanistycznym  Gdyni.

W bieżącym sezonie budowlanym przystąpiono do 
budowy dalszych 2 bloków większych, 40-mieszkaniowych 
oraz domu adm inistracyjnego, zawierającego mieszkania 
dla pracowników admin:stracyjnych portu drzewnego i 
przedszkole, mieszczące się w południowej, przyległej do 
ogrodów części budynku, dla najmłodszego pokolenia 
Osiedla robotniczego .

Odpowiednio do poziomu osiedla i jego form  zew
nętrznych, przedstawiających się okazale i odpowiadają
cych nowoczesnym wymaganiom mieszkaniowym, prowa
dzona je st przez Paged polityka mieszkaniowa. Selekcja 
lokatorów przeprowadzana jest jednocześnie na zasadzie 
kilku kryterjów  i poprzedzana z reguły zbadaniem do
tychczasowych warunków mieszkaniowych i kultury do
mowej każdego z kandydatów na mieszkańca osiedla. 
Przedewszystkiem w ybiera się dobrych robotników, s ta 
nowiących m aterja ł n a  przyszłych fachowców portowych. 
Następnie pierwszeństwo daje się rodzinom liczniejszym, 
od 2 do 6 osób. Ponieważ jako minimum mieszkańców 
przypadających n a  jeden dwuizbowy lokal przyjęto dwie



isoby, przeto wprowadzającym sie kawalerom postawiono 
;a warunek zawarcie małżeństwa w ciągu pół roku — w 
H’zeciwnym razie są oni zobowiązani zajmowane miesz
an ie  zwolnić.

Przy kwalifikowaniu lokatorów bierze się również pod 
iwagę zamiłowanie do schludności osobistej i mieszkanio
wej. Jest to konieczne, jeśli się zważy, że warunki miesz- 
<aniowe w nowem osedłu podnoszą bardzo znacznie sto
pę życiową robotnika, staw iając go przy uwzględnieniu 
iego zarobków, na pewnych wyżynach kultury m aterjalnej 
w stosunku do istniejącego poziomu życia m aterjalnego 
warstwy robotniczej w Polsce. Chodzi o to, aby lokator 
osiedla możliwie wyraźnie zdradzał zamiłowanie i aspi
racje do pewnego poziomu kultury m aterjalnej, które wy
rażają się przedewszystkiem w upodobaniu do c :ystości. 
Jednocześnie polityka mieszkaniowa Pagedu zmierza do 
możliwie równomiernego rozmieszczania lokatorów, róż
niących się pod względem miejsca pracy, pochodzenia, 
zwyczajów, upodobań, aspiracji kulturalnych i gospodar
czych, celem stworzenia odpowiedniej emulacji, k tóra w 
rezultacie podnosi poziom kulturalny współmieszkańców.

Co sie tyczy rodzin wybitnie licznych, to w tej chwili 
w mieszkaniach obecnych rozmiarów, niema możliwości 
przyjmowania ich w charakterze lokatorów. Paged zabie
ga u TOK'u o możność wybudowania pewnej ilości miesz
kań o większej powierzchni, przeznaczonych dla rodzin 
liczniejszych .

Dotychczasowe wyniki zastosowane w skali gotowych 
już 5 bloków są wprost rewelacyjne. Najniżej stojący 
pod względem kultury mieszkaniowej robotnicy, wyciąg-

T. B. O .
Od roku 1932 w (idyni rozwija działalność T. 15. O.

— Towarzystwo Budowy Osiedli Spółka Akcyjna w Gdy
ni.

Towarzystwo to jest zorganizowane z inicjatywy gmi
ny m. Gdyni, celem prowadzenia akcji osiedleńczej, odpo
wiadającej potrzebom; miasta, jako zaplecza polskiego por
tu.

Szybka rozbudowa i rozwój portu, wymaga również 
silnej rozbudowy miasta. T. li. O. jako spółka posiadająca 
osobowość prawną, ma możność elastycznej, szybkiej i 
skutecznej akcji, czego nie mógłby wykonać żaden urząd, 
czy specjalna komórka, stanowiąca część organiczną gmi
ny m. Gdyni.

T. B. O. urządza i buduje nowe dzielnice w Gdyni. 
Rozpoczęta w 1932 r. zabudowa dzielnicy p. n. Chyloń
skie Działki Leśne, jest obecnie na ukończeniu.

1) I. Dzielnica Chylońskie Działki Leśne, oddalona od 
centrum miasta (Skwer Kościuszki) ok. 1 km., położona 
jest przy jednej z głównych linij autobusowych. Przy po
mocy tej komunikacji ma połączenie we wszystkich kie
runkach co 10 minut.

W chwili przejmowania Chylońskich Działek Leśnych 
przez T. B. O. w 1932 r. przedstawiały się one jako teren 
zalesiony, w surowym i nieprzygotowanym do zabudowy 
stanie.

Teren górzysty. Wysokość nad poziomem morza od 
40 do 80 m. Około 50'/ń (29 ha) całego gruntu stanowią 
rezerwaty leśne liściasto - iglaste. Grunt piaszczystcr- 
gliniasty. Teren o powierzchni ok. 27 ha został rozparce
lowany na ok. 400 działek o powierzchni przeciętnej 700 
m!. Zabudowa domami wolnostojącemi do 3-ch kondygna- 
cyj. Dotychczas wybudowano 247 domów.

nieci, z piekła suteryn i barakowi razem z oliydnemi, brud- 
liemi gratam i, pod wpływem schludnego wyglądu miesz
kań i sąsiedzkiego przykładu podnieśli swój poziom do
mowy do niepoznania, kupując nowe meble, zakładając 
firanki, dbając o wygląd zewnętrzny swój i dzieci. Za
wiść sąsiedzka i ambicja osobista okazały się znakomitym 
promotorem kultury mieszkaniowej, która w ciągu kilku 
tygodni w wielu rodzinach poczyniła wręcz nieprawdopo
dobne postępy. M aterjał obserwacyjny, zdobyty na tere
nie osiedla, pozwala skonstatować wielkie zdolności asy- 
milacyjne oraz szereg ukrytych dla oka, nader wartościo
wych aspiracji życiowych w psychice polskiego robotnika, 
trudnych do zauważenia w ramach powszechnej nędzy, na 
jaką on jest w szczególności w Gdyni, przeważnie skaza-

Dla Gdyni osiedle robotnicze Pegedu posiada nader 
doniosłe zaczenie. Przedewszystkiem wskazuje ono trafną 
i jedyn'e słuszną drogę do podniesienia wydajności i fa 
chowości robotnika portowego, które to cechy w takim por
cie jak Gdynia, o typie przeładunkowym dla artykułów 
masowych m ają pierwszorzędne znaczenie gospodarcze. 
Niska wydajność i mata kultura fachowa, pracy portowej
— to największe upośledzeni Gdyni w stosunkach konku
rencyjnych z portam i sąsiedniemi. Pozatem osiedle Page
du rozwiązuje wT sposób niemal doskonały problem miesz
kaniowy dla 2000 ludności robotniczej Gdyni. Jak  wy
gląda w rzeczywistości ten problem — okazało się z o- 
mawianej ankiety. Osiedle robotnicze Pegedu stanowi dla 
m iasta i portu Gdyni nader cenny dorobek, który powi
nien ze względów gospodarczych i socjalnych znaleść licz
nych naśladowców.

W G D Y N I

Osie/Ile ,,D ziałki Leśne".

Domy jednorodzinne bliźniacze położone w Działkach 
Leśnych przy ul. Witomińskiej m ają następujący rozkład: 
parter, pokój, kuchnia z wnęką służbową, W. C., przed
pokój, k la tka  schodowa. Piwnica z pralnią. Ściany muro
wane w półtorej cegły. Stropy drewniane. K ubatura bud. 
429.9 m“.

Dzielnica Chylońskie Działki Leśne posiada uzbrojo
ne ulice: jezdnie, chodniki, wodociąg, kanalizację, elek
tryczność i telefony.

Dzielnica ta  ma charakter wybitnie mieszkaniowy . 
zamieszkała jest p-zez pracowników fizycznych i umys
łowych.



11 Dzielnica lledłowo — oddalona od centrum  m iasta 
ok. IV2 km., przejęta została przez T. B. 0 . w 1933 r. . 
stanie surowym, nieprzygotowanym do zabudowy.

Redlowo położone w odległości 150 m. od szosy bieg
nącej z Gdyni do Orłowa, posiada połączenie autobuso
we we wszystkich kierunkach co 15 minut.

Dzielnica ta  położona na wysokości średnio 60 mtr. 
nad poziomem morza, jest fragm entem  dominującym 
wzgórz ciągnących się wzdłuż w-ybrzeża. Stok tych wzgórz 
spływający w kierunku morza, pokryty jest rezerwatem 
lasów. Grunt jest pi'aszczysto-gliniasty.

Dotychczas rozparcelowano dopiero ok, 5 ha na 220 
działek o powierzchni przeciętnej 600 n r. Zabudowa do 
mami wolnostojącymi i bliźniaczymi c 2-ch kondygnac
jach. Wybudowano 34 domy.

Wykonane są częściowo jezdnie, chodniki, wodociąg, 
kanalizacja, elektryczność, telefon.

Obecnie jest w budowie pięć nowych ulic, które po
siadają wodociąg, a zostaną wykończone w r. b.

Dzielnica Redlowo malowniczo położona tuż nad mo
rzem, ma charakter osiedla mieszkalnego o zabudowie 
willowej.

Domy wolnostojące jednorodzinne położone w Redło- 
wie przy ulicy Hetm ańskiej m ają rozkład: parte r, pokój 
7 osobną werandą, kuchnia, służbowy, k la tka schodowa. 
Piętro: dwa pokoje sypialne, łazienka, W. C., Pięterko: 
pralnia, strych, składzik. Ściany murowane w dwie pół- 
cegiy z próżnią. Stropy drewniane. K ubatura bud. 449,5 
mJ.

Domy jednorodzinne bliźniacze, położone przy tejże 
ulicy m ają na parterze dwa pokoje, kuchnię z wnęką 
służbową i klatkę schodową, na piętrze dwa pokoje sy 
pialne, łazienkę, W. C. Ściany murowane w półtorej cs- 
gły. Stropy drewniane. K ubatura bud. 500,0 nr'.

III. Dzielnica Witomino, oddalona od centrum  m iasta 
ok. 3 km. posiada komunikację autobusową.

Witomino wznosi się o 130 m tr. nad poziomem mo
rza. Teren łagodnie falisty. Rozciągające się wokół lasy 
iglasto-liściaste chronią osiedle od ostrych wiatrów nad
morskich. Gleba urodzajna, nadająca się doskonale do u- 
prawy roślin i sadownictwa. Zabudowa domami wolnosto- 
jącemi i bliźniaczemi.

Wykonane są częściowo jezdnie, chodniki, wodociąg, 
elektryczność, telefon. Wybudowano 237 domów mieszkal
nych.

Dotychczas rozparcelowano 50 ha na 750 działek o 
powierzchni przeciętnej 700 n f

Dzielnica Witomino ma charakter osiedla mieszkalne
go, którego część mieszkańców trudnić się będzie ogrod
nictwem.

Założenie w Gdyni dzielnicy Witomino produkującej 
dużą ilość świeżych warzyw dla m iasta i portu w Gdyni 
m a duże znaczenie, gdyż stw arza poważny w arsztat p ra
cy dla częściowo dotychczas bezrobotnych i uniezależnia 
miejscowy rynek od trudności i kosztów przywożenia tego 
towaru, który dotychczas musiał być sprowadzany prze
ważnie z terenu W. M. Gdańska.

Wskutek nieco większego oddalenia od centrum mia
sta , dzielnica ta  żyje bardziej samodzielnie od innych pow
stających dzielnic, posiada więc własną szkołę powszech
ną, pocztę, straż ogniową i t  d.

W organizacji nowa lV-ta dzielnica Oksywie — Po
górze, oddalona od centrum  m iasta o 4 — 5 km. przezna
czona na budownictwo osiedli dla robotników, związanych 
pracą z portem.

2). T. B. O. OBECNIE ROZPOCZYNA BUDOWĘ 2-CH 
NOWYCH OSIEDLI.

1. Na Redłowie: dla pracowników umysłowych 40 
mieszkań w budynkach willowych z ogródkami, składają
cych się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, pokoju dla służą
cej, pralni, suszarni i piwnicy. W szystkie mieszkania posia
dają gorącą wodę. Powierzchnia mieszkania 114;25 nf. O- 
siedle posiada instalacje miejskie.

2. Na Witominie — dla robotników 56 mieszkań skła
dających się z pokoju, wnęki sypialnej rodziców, kuchni, 
śpiżarki, W. C., sionki, strychu i piwnicy. W szystkie miesz
kania posiadają wodociąg i kanalizeję. Powierzchnia miesz
kania 42.00 nf.

Zgłoszenia na pozostałe niezajęte domy będą jeszcze 
przyjmowane do końca miesiąca lipca r. b.

W zakresie planowej i racjonalnej zabudowy, tego ro
dzaju skoordynowana akcja, k tórą wykonywuje T B. O. 
ma poważny; wpływ na zabudowę] m iasta, kształtowanie się 
i wygląd powstających nowych dzielnic.

Na uwagę zasługuje okoliczność, że T. B. O. do 75% 
należności za sprzedawane nieruchomości kredytuje od
biorcom. Zakredytowane sumy są nisko oprocentowane od 
5% do 6% w stosunku rocznym. Spłata należności rozkła
dana je s t do 8-miu la t w ra tach  miesięcznych.

Klijenci T. B. O. pracownicy fizyczni i umysłowi mają 
możność stosunkowo łatwo wejść w posiadanie nierucho
mości, co w yrabia z nich silnych ekonomicznie obywateli 
i umacnia zarazem polski stan  posiadania nad morzem.

ZW IĄZEK FABRYKANTÓW I PRZEM YSŁO W CÓ W  W G D Y N I
Związek Fabrykantów i Przemysłowców w Gdyni istnie

jący od roku 1931 skupia| w Sekcji Przemysłu Budowlanego 
wszystkie większe firm y budowlane na terenie Gdyni. 
Omawiany Związek założony został przez większe firm y 
budowlane oraz fabryki i przetwórnie w Gdyni, celem obro
ny i reprezentacji interesów większego i średniego przemy
słu na terenie m iasta i portu Gdyni oraz Wybrzeża. W chwi
li obecnej Związek liczy 42 członków z których większość 
zgrupowana jest w sekcjach branżowych, a mianowicie 
w sekcji przemysłu budowlanego, przemysłu rybnego, prze
mysłu drzewnego i przemysłu ceramicznego.

Najliczniejszą jest Sekcja Przemysłu Budowlanego do 
której należy 19 firm  budowlanych co stanowi prawie 
50% ogólnej ilości firm  zrzeszonych w Związku. W zarzą
dzie Związku zasiada pięciu przedstawicieli przemysłu bu
dowlanego, a mianowicie: p. inż Kazimierz Krzyżanowski 
jako Prezes Związku, p. inż. Franciszek Skąpski i inż. Jan  
Smidowicz jako Wiceprezesi oraz p. Józef Skarżyński i

inż. A leksander Bohomolec jako członkowie zarządu. P. 
inż. A. Bohmolec je st przewodniczącym autonomicznej 
Sekcji Przemysłu Budowlanego działającego na podstawie 
własnego regulam inu, w ram ach ogólnego s ta tu tu  Związku 

Omawiany Związek przejaw ia ożywioną działalność w 
sprawach budowlanych i je s t jednym  z nielicznych w Pol
sce lokalnych zrzeszeń międzybranżowych, które reprezen
tu ją  i bronią interesów przemysłu budowlanego. Działal
ność Związku obejmuje przedewszystkiem regulację rynku 
pracy przez zawieranie umów zbiorowych z organizacjam i 
robotniczemi oraz obronę tutejszego rynku przed konku
rencją nie’o jalną firm  pokątnych, nie m ających uprawnień 
do wykonywania przemysłu budowlanego i t. zw. „przed
siębiorstw sezonowych".

W skład Sekcji Przemusłu Budowlanego wchodzą na
stępujące firm y budowlane:

Ackermans et Van H aaren.
Inż. Z. Bielawski, Przeds. inż.-budow.



„Budopol" Sp Akc.
„Dźwigar" Przeds. inż.-bud.
Arch. B. Dulny, Przeds. Budów.
„Drogomost" Inż. T. Zagner.
Inż K. Krzyżanowski i Ska.
Konsorcjum Francusko-Polskie dla budowy portu 

w Gdyni.
K. Jaskulski i K. Brygiewicz.
Inż. Z. Mięsowicz, Przeds. inż.-budów.

Inż. M Obrycki i L. Narzyński. 
„Tor" Sp. Akc.
Inż. F. Rupp, Przeds. budów. 
„Rozbudowa" Sp. Akc.
Inż. Ja n  Śmidowicz.
J. Skarżyński Przeds. budów.
F, Skąpski i Ska, Sp. Akc.
Inż. B. Sokołowski, Przeds. budów. 
O. i E. Ungerowie i E. Jakóbowicz.

Przedsiębiorstwo budowy

Inż. Zygmunt Mięsowicz
urzędowo uprawniony architekt

G D Y N IA , 
U L. Ś W IĘ T O J A Ń S K A  9 3

ODDZIAŁY:
W arszaw a, Korzeniowskiego 9 
Lwów, Kopcowa 10

JAN ŚMIDOWICZ, inż.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH

G d y n i a ,  Mściwoja 10. Telefon 1334 

B I U R O  R O B O T :  PORT OKRĘŻNA Tel. 1369

B i u r o  I n ż y n i e r s k i e

K. JASKULSKI 1 K. BBVGIEU)KZ» a^»i
wł. K onstan ty  B rygiew icz  I H B M H B

ul. Świętojańska 18, tel. 16-56 i 16-57.

Inż, K. Krzyżanowski i S-ka.
S półka Komandytowa

G D Y N I A  

U l. Ś w i ę t o j a ń s k a  4 6 .
T e le lo n : 11-25.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH

B i u r o  K o n s t r u k c y j n e
Istnieje od 1927 r.

Polski P rzemys ł  K ole jow;  Walter  Hoene S p . z o .n .
Zarząd I fabryka: G D A Ń S K - O L I V A  tel. 45£-65.

BI URA:
BY DG O SZCZ,W A RSZA W A , fil. 

J e ro z o lim s k a  15, 
m . 4. I *1. 720-18. 

L H OFFM A N

PO Z N A N , u l .  F re 
d ry  Nr. 2. T e l.

16-00. „p f : - t e -h a “-
P o m o rsk a  0. Tel. 
10-92. IN Ż. KA

ROL KLUCK.

TORUŃ - M OKRF 
u l. G ru d z iąd z k a  

49.51. T e l. 10-4<i. 
„ IlA W E K A -.

Stoisko firm y W a lte r  H o e n e  na tegorocznej wystawie w Gdyni 
reprezentowało się bardzo efektownie. F irma znaną jest z dobroci 
swych wyrobów. W  zakres fabrykacji i dostaw wchodzą wszelkie 
materjały dla kolejnictiva, jak:

kompletne urządzenia transportowo-przewozowe, 
kompletne kolejki leśne, bocznice, zwrotnice, 
obrotnice, parowozy, wszelkie części zapasowe,
b e t o n i a r k i .

P R O J E K T Y  i K I E R O W N I C T W O  R O B Ó T
z zakresu

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

W YKO NYW A DOŚW IADCZONY 
I N Ż Y N I E R  S P E C J A L I S T A

Zgłoszenia
pod „Instalator1* do Admin. Przeglądu Budowlanego.



CEBEKA
CEBEKA, Centralne Biuro Sprzedaży Kotłów Żeliw

nych Sp. z o. o. w Łodzi, ul Piotrkowska Nr. 213 (tel. 
2.26-56) jest reprezentantem  największych w Polsce za
kładów budowy kotłów żeliwnych Strebel‘a do ogrzewań 
centralnych, a mianowicie Sp. Akc. J. John w Łodzi i Za
kładów Przemysłowych St. W eigt Sp. Akc. w Łodzi Za
kłady te, posiadają w' tej dziedzinie długoletnie (ok. 80 
lat) doświadczenie, idą z postępem techniki i wypuszczają 
na rynek kotły ogólnie znane ze swej wysokiej wartości, 
tak  pod względem wykonania, jak  i użytego m aterjału  
i jednocześnie dostosow'ane do nowoczesnego budownic
twa.

Stoisko firm y CEBEKA na Targach Gdyńskich obej
muje tylko część typów kotłów, wyrabianych przez powyż
sze Zakłady i przystowanych do budownictwa pryw atne
go. t. j. średnich i mniejszych domów, dworków etc. W sto
isku tym  więc widzimy kotły Słrebel - Camino, Camera
i Eswu, przeznaczone do ogrzewań centralnych ciepłą wo
dą małych i najm niejszych mieszkań od 2-ch pokojów', 
jak również domków jednorodzinnych, osiedli, biur, resta 
uracji, kawiarni, lokali towarzyskich i t. p Je st to no
wy typ centralnego ogrzewania, zwany ogrzewaniem 
mieszkaniowem z zastosowaniem powyższych kotłów i że
liwnych radjatorów . Ogrzewanie mieszkaniowe ma tę wiel
ką zaletę, że może być zastosowane w domach, nie posia
dających ogrzewania centralnego, a mianowicie w domach 
tych przy modernizacji mieszkań, co jest ich nieuchron
nym losem, obok innych nowoczesnych urządzeń, zakłada

się ogrzewanie mieszkaniowe dla każdego mieszkania od
dzielnie. Koszt ogrzewania mieszkaniowego jest stosunko
wo niewielki, obsługa łatw a, równomierne nagrzewanie, 
czystość i oszczędność na paliwie. W chwili obecnej koszt 
mieszkaniawego ogrzewania z zastosowaniem kotłów Stro
bel - Camino, Camera i Eswu oraz żeliwnych radjatorów  
nie jest wcale większy od kosztu ustaw ienia pieców ka
flowych, daje natom iast wielką wygodę w gospodarstwie 
domowem.

Widoczny też na stoisku „CEBEKA“ kocioł Strebel‘a 
serji II — A lfa służy do średniego zapotrzebowania cie
pła ji(większe dwory, kamienice i t. p .). Je st to kocioł Stre- 
bel‘a wolnostojący, żeliwny, członowy znany ze sw-ej wyso
kiej doskonałości Zastosowanie tego kotła w wTielu set
kach tysięcy instalacyj centralnego ogrzewania stworzyło 
dla kotła S trebel'a światow7ą sław7ę. Z wzorowego ustro ju  
kotła S trebel'a rozwinął się z biegiem la t cały szereg u- 
strojów kotłów żeliwnych z dostosowaniem się do wyma
gań wielkości ogrzewań i użycia oprócz koksu innego jesz
cze paliwa (naprz. węgla kamiennego, ropy, gazu i t. p.). 
W opisywanym stoisku CEBEKA wystawiony jest kocioł 
Strebel - Eca I SK do opalania weg’em kamiennym, nie- 
spiekającym się o wymiarach brył 20X10 mm.

W skutek tych nowości w  budowie kotłów, ogrzewanie 
centralne stało się samo przez się zrozumiałem wymaga
niem współczesnego człowieka, obok innych nowoczesnych 
urządzeń jak  elektryczność, telefon, wodociągi, wanna, no
woczesne czyste kuchnie.

STO ISK O

CEGIELNI

„SATURN 11

------------------------------------------

Inż. A. DZIEDZIULsL

r  CHEŁMNO (Pomorze)



M. CZUBEK i S-KA

MIEISC0W05CI 
DO KTÓRYCH PRZYSIEK A S  / '
ivnru 5łvo;f k l in k ie r y  \ f

. . . . Jedno z najefektow niejszych  stoisk nu tegorocznej W ystaw ie  
B udowlanej w Gdyni, wedle oceny fachowców było stoisko F-iny 
Czubek i S-ka.

Przedew szystk iem  zw racał uwayę este tyczny w ygląd samego 
stoiska; wykonanie którego stato na poziomic nic ustępującym  naj- 
u wybredniejszym wymaganiom.

W yroby firm y  Czubek i S-ka a. m ianow icie: fabr. wyrobów ce
rom, i klinkierni „Przysieka" oraz cegielni „Antonin", pokazane 
iv stoisku, po tw ierdziły  tylko zasłużoną i dawno znaną optuję tych 
zakładów. O glądaliśm y wysoko w art ościowe klinkiery budowlane, 
drogowe i fasonowe, które nigdy nie zm ieniają koloru, są trwali' na 
.mrozy i wszelkie zm iany atm osferyczne oraz bezwzględnie kwaso- 
odporne*

Umieszczona na ścianie stoiska mapa, która reprodukujem y o- 
bok, pokazuje, iż niema w Polsce m iasta, gdzieby nie docierały w y
roby f  irm y Przysieku.

W yróżnić rów nież należy cegle zwykłą. z cegielni „Antonin" ti
ra z w yroby ceram iki ga lan tery jn ej, które oddauma cieszą się spcc- 

ejalnym  w zięciem  u odbiorców.

Stoisko Zwiqzku Polskich Fabryk Cementu

T. B. O. T O W A R Z Y S T W O  B U D O W Y  O S I E D L I
Spółka Akcyjna w Goyni

Gdynia, u lic a  M a rs z a łk a  P iłsu d sk ie g o  N r. 5 

Sp r z e d a ż  p a r c e l i  b u d o w l a n y c h
b u d o w a  d omó w i wi l l i  w G d y n i
N A  D O G O D N Y C H  W A R U N K A C H  S P Ł A T Y .

I N F O  R M  A C J E: T. B. O . Sp. Akc. Gdynia, ul. Marsz. Piłsudskiego Nr. 5 

T e l e f o n y  Nr.: 19-58, 19-59.



Biuro Sprzedaży: Gdynia, Leśna 5, tel. 2 0 —16

Konta Bankowe: Kom. Kasa Oszcz. m. Gdyni
Bank Zachodni — Oddz. Gdynia

B R A C I A  J E N I K E
FABRYKA DŹWIGÓW

S PÓ L K fl AKCYJNA

W A R S Z A W A  
ZARZĄD:  AL. J EROZ OL I MS KI E  20.
Tel .2-20-00i 629-64. Adr. telegr. „Brajenike Warszawa".

r  i ’. t f~ j "> D Ź W I G I
i ii O S O B O W E

i T O W A R O 
W E . W CIĄGI 

ELE K 
TR YC ZN E. 

D Ź W IG N IK I 
wszelkich ty 
pów, ręczne 
e 1 e k t  r  ycz- 
n e, transm i
syjne i hy
drauliczne. 

Ł A Ń C U C H Y .

N A R O Ż N IK I
d o  m u r u  
L I S T W Y
do s t  o p n i 
D O STA W A  
ZE SKŁADU 
Firm a odzna
czona wielo
ma medalami 
z ł o t y m i .

S T O I S K O

C E G I E L N I  O S O W A
A. D. i K. FEDAJKO

W ładze nadzoru budo
wlanego, jak  też i sto- 
watrzyszenia zawodo
we architektów i inży
nierów dążą bardzo 
usilnie do podniesienia 
poziomu architektury 
budującego się miasta 

Gdyni.
F o między inne mi duży 
nacisk kładą na w y
gląd zewnętrzny bu
dynków, w szczególno
ści zaś na tynki zew
nętrzne fasad. W yra
zem tego jest zarzą
dzenie wydane przez 
K om isarjat Rządu o 
obowiązku właścicieli 
nieruchomości otynko
wania i s tn i e ją c y c h  

domów.
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>v Gdyni Przedsiębior
stwo Robót Tynkar-

Powyższa, ilustracja* przedstawia stoisko h elzytynu i Trocału na W ystawie Budowlanej w Gdyni, w y k o n i^ e ^  ma
terjałów własnych izolacje i  w ypraw y szlachetne7ścian zewnętrznych, a także i wewnętrznych.

Szczególne zastosowanie m ają w Gdyni znane tynki wodoodporne „Felzytyn W “ ze względu na} lokalne właściwości atmo-
!sferyczne.

Mimo krótkiego czasu istnienia tego przedsiębiorstwa w Gdyni cieszy się ono wielkiem powodzeniem [i zaufaniem u osób
zaintereso wanych.



PRZEGLĄD BUDOWLANY
B U I L D I N G  R E V I E W  - R E V U E  D U  B A T I M E N T - B A U R U N D S C H A U 
M I E S I Ę C Z N I K  P O Ś W I Ę C O N Y  S P R A W O M  B U D O W N I C T W A

K O M I T E T

O R G A N  S T O W . Z A W . P R Z E M Y S Ł . B U D . R. P. I D E L E G A C J I ST. Z .  P. B. R. P. 
W Y D A W A N Y  P R Z Y  W S P Ó Ł P R A C Y  P O L S K IE G O  Z W . IN Ż .  B U D . 

R E D A K C Y J N Y :  H.  M A R T E N S ,  S.  P R O N A S Z K O ,  F. O P P M A N

R E D A K T O R : I N Ż .  1. L U F T .  W Y D A W C A :  S T O W A R Z Y S Z E N I E  Z A W .  P R Z E M . B U  D.  R.  P.

R e d a k c j a  i A d m i n i s t r a c j a :  W a r s z a w a ,  W id o k  2 2 .  T e le fo n  N r .  5 .2 6 - 5 0  i 2 .8 7 - 0 0 .  P. K . O . N r .  1 9 .4 1 0  
P r e n u m e r a t a  r o c z n a  z ł .  3 0 ,  t q c z n i e  z  d o d a t k i e m  „ B I U L E T Y N  P R Z E T A R G O W Y "  z ł .  4 8 .

ZESZYT 7 WARSZAWA, 25 LIPCA 1936 ROK V III

T. KALKOWSKI.

KOSZT W YROBU PALI ŻELBETOWYCH
Na pewnej budowie mostowej w roku ubiegłym prze

widziano w kosztorysie wykonanie przez przedsiębiorcę 
166 szt. gotowych pali żelbetowych według fig. 1. Ponie
waż ceny przetargowe ośmiu poważnych firm  budowlanych 
różniły się od siebie w tej pozycji bardzo znacznie, prze 
prowadziłem kalkulację lutórną ceny jednostkow ej, na pod
stawie bezpośredniej obserwacji pracy na placu budowy. 
Przypadek jest typowy, a stwierdzone ilości robocizny  za
sługują. na uwagę, choćby dlatego, że brak ich w podręcz
nikach. Ponieważ różnice w kwotach oferowanych na ca
łą budowę były minimalne i w ahały w granicach kilku ty 
sięcy złotych, jest rzeczą zrozumiałą, że różnica choćby 25 
zł. na jednym palu,, w sku tek  błędnego oszacowania robo
cizny, dająca w sumie 4200 zł., mogła zaważyć na wyniku 
przetargu.

6„,m dł 5 90

F ig. 1.

Koszt m aterja łów  na 1 
materjałów):

pal (przy cenach miejscowych

Objętość pala 0.515 m3. Ilość betonu (5% stra ty )
0.54 ma. Ilość cementu: 450 kg na 1 nf got. betonu.
0.57 m3 kruszywa po 4.20 zł. 2.40 zł.
243 kg. cementu po 3.80 zł. 9.23 „
48.2 kg. żelaza po 0 46 zł. 22.17 „
Grot pala 14.7 kg. X 1.05 zł. 15,44 „

Fig. 2. Szczegół form y i uzbrojenie pala.

K o szt m aterja łów  na 10 form :
2.8 m3 desek 4 cm po 47.60 zł. 133.28 zł
24 mb ła t 4/e  po 0.10 zł. 2.40 „
214 kg kątowników 50.50.5 po 0.38 zł. 81.32 „
114 kg śrub V* po 0 80 zł. 91.20 „
gwoździe 1.60 „

co czyni na 1 pal =  1.87 zł.

Razem 49.24 zł.

Pale wyrabiano w partjach  po 10 sztuk. Stosownie do 
tego zbudowano 10 jednakowych form  leżących w kształ
cie rozbieralnych koryt z desek 4 cm, z odpowiedniemi sko
sami do wytworzenia ostrza1. Form a je st widoczna częścio
wo na fig. 2. Dno spoczywa n a  poprzecznych legarkach, 
Na niem ustawia się boki form y z nabitemi listwami na- 
rożnemi. Każda form a jest u ję ta  w 6 ram  żelaznych, zło
żonych z pionowych kątowników i poziomych śrub.

razem 309.80 zł.
309.80 

166
K o szt robocizny va  10 form :
Dwaj cieśle zrobili 10 form w 12 dniach. Jeden kowal 

przygotował (pociął i podziurawił) kątowniki w 8 dniach. 
Śruby kupiono gotowe.

2 X 12 X 8 =  192 godz. cieśli po 0.70 zł. 134.40 zł. 
1 X 8 X 8 — 64 godz. kowala po 0.70 zł. 44.80 „

razem 179.20 zł.
1 , 179 X 20 , no .co czyni na 1 p a l -----------=  1.08 zł.

166
Udział formy w koszcie jednego pala jest zatem mi

nimalny, dzięki 16 wzgl, 17-krotnemu je j użyciu. 
Robocizna p rzy  zbrojeniu pali.
Stwierdziłem, że kowal z pomocnikiem przygotowuje w 

jednej godzinie 35 wkładek podłużnych, lub 65 strzemion.



oraz wiąże kompletnie jeden kosz. Na jeden pal dostaje
my zatem czas roboczy:

4 wkładki podłużne

39 strzemion:

1 kosz

2X  6 0 X 4  _  1 4  m i n  _  Q  2 g  g o d z

oO
2 X 6 0 X 3 9

65
72 min. = 1.20

2.00

eo czyni na 1 pal: =  2.00 zł.

razem okrągło 3.5 godz. 
Koszt: 1.75 godz. kwa), po 0.70 zł. 1.22 zł.

1.75 „ nkw. po 0.50 zł. 0.88 „
razem 2.10 zl.

Przed zabetonowaniem 1 p a rtji pali (10 sztuk) trze
ba wykonać następujące czynności pomocnicze: rozebrać 
formy z gotowemi palam i z poprzedniego betonowania, go
towe pale przekantować na piasek i potoczyć na średnią 
odległość 6 m, formy gruntownie oczyścić i naoliwić, u sta
wić kosz żelazny na desce drzewnej i wreszcie zmontować 
formę. Wymaga to  ogólnie pracy 8 ludzi nkw. przez 5 go
dzin. Koszt:

8 X 5 =  40 godz. nkw. po 0.50 zł. =  20.00 zł.
20.00 

10
Dopiero teraz może nastąpić betonowanie. Do kosztu 

materjałów  doliczyć jeszcze trzeba koszt ruchu betoniarki 
przez 5 godzin (na 10 p a l i) :

4 1. benzyny po 0.80 zl. 3.20 zł.
4 1. oliwy 0.90

razem 4.10 zł.
4 10co czyni v  =  0.41 zł. Sanio betonowanie trw a 5 godzin

i wymaga pilnej pracy 13 ludzi. 1‘oszczeyólne czynności są 
rozłożone następująco: obsługa betoniarki (1), wożenie k ru 
szywa do betoniarki (2), noszenie wody do kadzi (1), do
zowanie cementu i wody (1), nakładanie betonu na taczki 
(L) wożenie betonu do form  (2), nakładanie betonu do 
form (1) i samo betonowanie (4).

Poza mechanikiem, są to wszystko zwykli robotnicy. 
Koszt:

1 X 5  =  5 godz. kw. po 0.70 zł. 3.50 zl.
12 X 5 =  60 godz. nkw. po 0.50 zł. 30.00 „

razem 33.50 zl.
33 • 50 . , ,co czym - =  3,.!5 zł. na 1 pal.

Zestawienie Icosztn jednego palu.
Koszt m a terja łu : m aterja ł pala, formy oraz m aterjały  

pędne
49.24 +  1.87 +  0.41 =  51.52 zl.
Koszt robocizny: forma, montaż uzbrojenia czynności 

wstępne i betonowanie
1.08 -| 210 +  2.00 +  3.35 =  8.53 zł.
Koszta ogólne przedsiębiorcy przyjęto 35% od robo

cizny i 10% od m aterjału .
8.13 zł. 

68.18 zł.

Fig. 8. Gotowe pale na składzie. Część ich leży jeszcze na 
podstawach.

Ostatecznie można wpisać do firmowych kart kalku
lacyjnych :

Rok 1935. Wykonanie na placu budowy 166 sztuk pa
li żelbetowych o nośności 24 ton w 10 formach drew nia
nych leżących. S tacja kolejowa w odl. 1.5 km Kruszywo 
rzeczne w odl. 0.5 km. Beton o 450 kg cementu na 1 m 3 
kruszywa. Przekrój pala 30 X 30 cm, dług. 6.00 m, obję
tość 0.515 iri‘. Uzbrojenie 8 kg/m b. Ciężar grota 15 kg

Koszt własny pala: 68 zł/szt albo 132 zł/m 3 albo 11.40 
zł /  mb. I

Ilość robocizny na 1 pal:

C z y n n o ś c i :
kwal. j niekwal. 

g o d z i n

budowa form 256:166 1.55 _

montaż uzbrojenia 1.75 1.75

czynności w stępne — 4.00

betonowanie 0.50 6.00

r a z e m 3.80 11.75

Koszt własny 1 pala

Z powyższego widać, że przy dobrej organizacji tego 
rodzaju robót koszt robocizny ma stosunkowo niewielki 
wpływ (13.5%) na wysokość kosztu własnego. Koszt form, 
przeliczony na jeden pal da się zredukować przez możliwe 
zwiększenie wielokrotności ich użycia. W naszym przypad
ku wynosił 5% kosztu własnego.

W IEŻA W O D N A  W SAN D O M IER ZU
- ..‘Tj

DR. INŻ. M. MAZUR.

Ujęcie źródeł, stację pomp ze studnią zbiorczą i ru 
rociąg główny wodociągu m iasta Sandomierza zbudowa
no i ruchomo w", 1:. 1935. Zbiornk wyrównawczy żela
zu - betonowy o pojenmości 100 m3, umieszczono na wie
ży ciśnień 22 m wysokiej.

Z projektów przetargowych utrzym ał się projekt wie
ży wodnej według patent, systemu Monnoyera przedłożony 
przez firm ę Inż. Lorenc Scherlag we Lwowie.

Wieże systemu Monnoyera są mi już od szeregu lat 
znane. Miałem sposobność oglądać wieże takie wybudowa-



Wieża ciśnień 120 nr' — leysok. ,-!() m. dla Państw . Fabr.
Związków Azotowych w Mościcach.

ne przez powyższą firmę, a mianowicie w okolicy Lwowa 
wieżę o 300 rri‘ pojemności wody, jakoteż wieże dla Państw . 
Fabryki Związków Azotowych w Mościcach.

System Monnoyera polega na wykonaniu budowy z po- 
jedyńczych elementów żelbetowych ubijanych na miejscu 
budowy w specjalnych formach żelaznych. Kamienie te 
posiadają okrągłe wystające żebra z otworami dla umie
szczenia w nich pionowego uzbrojenia. Żebra te nadają 
całej konstrukcji estetyczny i architektoniczny wygląd. 
Ciężar całej budowli jest stosunkowo mały, tak, że obcią
żenie gruntu jest minimalne.

Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do 
zbiornika, oraz rurociągi spustowe umieszczone są wew
nątrz tych wież, które posiadają konstrukcję zamkniętą. 
Ta zamknięta konstrukcja tych wież umożliwia wygodną 
obsługę zasuw także w porze zimowej. Również kw estja 
potrzebnego ogrzania wieży podczas silnych mrozów, jest 
przy tej konstrukcji do minimum zredukowana

Wieże tego systemu posiadają zazwyczaj formę grzy-

W ieża ciśnień pojemn. 100 m' — przy 22 m. wys. dln 
Zarządu miasta Sandomierza.

ba, przyczem zbiornik cylindryczny spoczywa na slupie,
o przekroju wieloboku i skośnych ścianach. Konstrukcja 
ta  jest celowa i nadaje się w szczególności d’a zakładów 
przemysłowych. Rys. 1 przedstawia taką wieżę wybudo
waną dla Państw . Fabryki Zw. Azot. w Mościcach. Dla 
m iasta Sandomierza natom iast, gdzie wieża stanąć miała 
w parku miejskim, w środku miasta, firm a inż. Scherlag 
zaprojektowała wieżę systemu Monnoyera o zupełnie innej 
konstrukcji, przy nader korzystnem ar'chitektonicznem roz- 
wiązajniu. Wieża ta  posiada formę lG-boku o ścianach zu
pełnie pionowych, przyczem w7ystające okrągłe żebra nada
ją  tej budowie now^oczesny architektoniczny wygląd.

Celem ochrony wody wr zbiorniku przed zam arznię
ciem, posiada zbiornik podwójne zewnętrzne ściany, mię
dzy któremi znajduje się w arstw a izolacji powietrznej 
Oprócz tego ściany zewnętrzne mogą być izolowane p ły ta
mi izolacyjnemi.

Wieża ta  — której widok przedstawia rys 2 jest podob
nie jak  wszystkie wieże systemu Monnoyera zupełnie zan - 
knięta. Przez zastosowanie 4 stropów żelbetowych uzyska



no tu  4 piętra, względnie 5 ubikacyj, które użyć można 
dla rozmaitych celów. Pojedyńcze p ię tra  są ze sobą połą
czone zapomocą wygodnych drabin żelaznych.

Ze względu na położenie te j wieży w parku miejskim, 
zamierza Zarząd miejski urządzić w parterze i na 1 pię
trze, na które prowadzą wygodne schody żelazne, m ałą 
letnią kawiarenkę, do którego to ce’u ubikacje te nadają  
się tembardziej, że ich średnica w świetle wynosi ok. 8 m.

Wieża ta w otoczeniu wysokich drzew stanowi praw
dziwą ozdobę tego pięknego miasta nad Wisłą.

Konstrukcja zastosowana dla m. Sandomierza nadaje 
się szczególnie dla miast, tembardziej, iż przez odpowied
nie zastosowanie wystających wieńców i umieszczenie o- 
kien, można wieżom tym nadać architektoniczny wygląd, 
nie mający nic wspólnego z tradycyjnym wyglądem bu
dowy przemysłowej.

INŻ. ARCH. WIKTOR GARNYSZ.

BELKA KLEINA NAD O TW O R A M I
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów 

przekrycia otworów rozpiętości do dwuch metrów w mu
rach ceglanych jest belka Kleina. P rzyjm uje ona obciąże
nie murów niedźwigających stropów i, w przeciwieństwie 
do belki żelbetowej, jest dostatecznym izolatorem cieplnym.

W ścianach obciążonych stropam i coraz więcej jest 
stosowana ukryta belka żelbetowa obrobiona nazewnątrz 
i wewnątrz również Kleinem, a to w celu uniknięcia pow
stawania na wyprawie plam wskutek większego współczyn
nika przewodnictwa ciepła dla żelbetu. Przy murach g ru 
bości 0.41 mtr. i przy szerokości podstawy belki żelbetowej 
około 0.20 m tr. nazewnątrz w ypadają dwa riędy  cegieł na 
kant, a wewnątrz jeden rząd.

U stal.la  się ju ż  zupełnie tradycja , w niektórych in
stytucjach ujęta w dokładny przepis, że belkę K leina nale
ży  w ykonywać w dwa rzędy cegieł na kant z  uzbrojeniem  
każdego rzędu osobno u dołu żelazem  piaskiem  zw «iem  
pospolicie .,bednarką” o przekroju około 1.5 X 20 m /m 
(rys. 1).

i V T - ’" 1 TT1-! T T  T~ mmi
i i ; i i . i > i f s i i mitt

R ys. 1 (u g ó ry )  — Belka K lein'a w  2 rzędy  cegieł. 
R ys. 2 (u  dołu) — B elka K lein'a w  1 rząd  cegieł pionowych.

Skąd ta  tradycja powstała trudno ustalić, w każdym 
razie obecnie niema praw ie budowy z cegły, gdzieby bel
kę Kleina wykonywano inaczej niż w dwa rzędy cegły przy 
ogólnej wysokości konstrukcji około 0.27 m tr.

Tym czasem  sposób ten  je s t  w łaściw ie zupełnym  absur
dem konstrukcyjnym .

Zakładając, że obydwa rzędy uzbrojonych dołem cegieł 
stanowią jednolity zespół konstrukcyjny dobrze związany 
zaprawą cementową, trzeba dojść do wniosku, że zbroje
nie górnej warstw y wypada praw ie w osi obojętnej ustro
ju i właściwie zupełnie nie współpracuje. Gdyby jeszcze 
żelazo górnej w arstw y cegieł było umieszczone w najwyż
szym poziomie przekroju, można byłoby szukać myśli prze
wodniej w chęci wzmocnienia części konstrukcji p racu ją
cej na ciśnienie. Wzmacnianie jednak przekroju ciśnionego 
przy rozpiętości 2-ch metrów jest najzupełniej zbędne, co

może być łatwo sprawdzone przez prymitywne obliczenie 
belki żelbetowej.

Z drugiej strony, jeśli się założy, że obydwa rzędy 
cegieł zbrojonych każdy z osobna dołem —  m ają pracować 
samodzielnie jako dwa niezależne zespoły konstrukcyjne, 
.to trzeba dojść do wniosku że jeden z nich jest również 
zbędny.

Gdyby się zdarzyło, że obciążenie, które belka ma prze
nieść — przekroczyło granicę jej wytrzymałości, — obydwa 
rzędy cegieł uległyby złamaniu po kolei najpierw  górny 
a potem dolny.

W  rzeczyw istości jednak jest inaczej, a mianowicie: 
obydw a rzędy cegieł pracu ją  jako jeden dobrze zw iązany  
m onolitowy zespół przyczem  żelazo umieszczone u samego 
dołu pienvszego rzędu p rzy jm u je  w szystk ie  naprężenia roz
ciągające, zaś górny rząd  cegieł p rzeciw staw ia  się naprę
żeniom ściskającym .

Żelazo górnego rzędu cegieł nie spełnia zatem  żadnej 
pracy, a  cementowa spoina pozioma w ypadająca mniej-wię- 
cej w płaszczyźnie osi obojętnej przeciwstawia się starciu 
dwóch odrębnych naprężeń, czyli najmniejsze uchybienie 
w powiązaniu się zapraw y z cegłą w spoinie poziomej może 
stać się przyczyną zupełnego osłabienia zespołu.

W yjaśnienia składane ze strony bardziej doświadczo
nych wykonawców budów wychodzą przeważnie z założe
nia, że cegły umieszczone poziomo na kan t mniej są n ara
żone na możliwość wysuwania się (!) , a spoiny pionowe 
wiązane na przemian przyczyniają się do lepszego zmoco- 
wania poszczególnych cegieł.

Założenia tego rodzaju nie w ytrzym ują krytyki cho
ciażby dla tego, że zaprawa cementowa wiąże poszczególne 
sztuki w monolitową całość wykluczającą np. oczyszczenie 
poszczególnych sztuk cegieł przy rozbiórce i gdyby zespół 
nie stanowił jednolitego monolitu, — katastro fa byłaby 
nieunikniona.

Ścieranie się odrębnych naprężeń w spoinie poziomej 
przecinającej cały zespół przemawia za tem, że wykony
wanie takiej spoiny je st raczej niewskazane.

W górnym rzędzie cegieł przejmującym poziome na
prężenia ściskające poszczególne sztuki cegieł od stron 
zewnętrznych ustro ju  p racu ją  jakby na wyboczenie gdyż 
w ytrzym ałość  zapraw y cem entow ej je s t znacznie w iększa  
od w ytrzym ałości sam ej cegły. (rys. 1).

S tąd wniosek że korzystn ie j byłoby konstruować w yba
czane elem enty  a  więc cegły —  m ożliw ie krótkie, co można 
osiągnąć obracając cegły pod kątem  prostym  czyli ustawia
jąc je  pionowo na kant (rys. 2).

Ustawienie cegieł pionowo pozwoli na zachowanie wią
zania w przekrojach podłużnych belki i zupełnie przekreśli 
konieczność wykonania w poziomie osi obojętnej spoiny 
przecinającej cały zespół; z powodu istn ienia pew nej róż
n icy w  współczynnikach rozszerzalności nieco odrębnych



materjałów jak  cegła i zapraw a cementowa — istnienie 
takiej dużej spoiny w postaci płaszczyzny jest nawet nie
bezpieczne. (rys. 1).

Rzekomo łatwiejsze wypadanie cegieł umieszczonych 
pionowo wogóle nie może być brane pod uwagę, gdyż na
wet włoskowate pęknięcia w spoinach obniżają wartość kon
strukcyjną belki.

Żelazo górnego rzędu należałoby zupełn e przenieść na

Z  DO ŚW IADCZEŃ

LEKKIE RUSZTOWANIA BUDOWLANE.

W geszycie 3 Przeglądu Budowlanego (str. 88—89) 
zamieściliśmy opis nowego typu rusztowań budowlanych 
łatwych w montażu i demontażu, pozwalających na dogod
ną komunikację a zarazem korzystnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa pracy.

Obecnie mamy możność poinformować naszych Czy
telników o praktycznem zastosowaniu tego typu ruszto
wania przez firm ę , Budownictwo" przy w ypraw ianiu lica 
domu mieszkalnego przy ulicy Puławskiej 26/28 (róg Ma- 
dalińskiego, dom znany popularnie jako dom Wedla) i do
mu przy ulicy Mickiewicza 32 na Żoliborzu.

Według opinji kierownictwa firm y ustaw ianie i roz
biórka tych rusztowań są łatw e w wykonaniu, a praca 
murarzy na tych rusztowaniach jest w ydajniejszą i bez
pieczniejszą niż na rusztowaniach wiedeńskich.

dół lub też zwiększyć przekrój żelaza dolnego rzędu i w ten 
sposób przy użyciu cegieł staranniej wypalonych można bę
dzie otrzymać zespół konstrukcyjny o kilkakrotnie większej 
icytrzymałości od zespołu o dwuch rzędach cegieł, (rys. 2).

Powyżej wyłożone argum enty chyba najdobitniej prze
m awiają za jaknajszybszym  zarzuceniem systemu belek 
Kleina w dwa rzędy cegieł na korzyść konstruowania ta 
kich belek z cegieł ustawionych pionowo.

I OBSERWACYJ

Jak  widać z załączonych fotografji, drabiny wykona
no z wysuniętemi podporami, dającemi możność zasłania 
szerokich pomostów roboczych, jednakże przy tynkowaniu 
frontu  od ulicy, ze względu na wykusze i gzymsowanie, 
zaszła potrzeba znaczniejszego odsunięcia drabin od m uru 
i wskutek tego drabiny ustawiono z wysuniętemi podpo
ram i na zewnątrz i zaniechano w tym specjalnie wypadku 
z wykorzystania szerokich pokładów roboczych.

WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW STROPOWYCH.

Ubikacja, o normalnem obciążeniu mieszkalnem, po
siada strop Kleina między dźwigarami profilu I Nr. 20.



Z biegiem czasu, ubikacja ta  zamieniona została ńa 
biurową i zaszła potrzeba, ustawienia maszyn. Przelicze
nie statystyczne wykazało, że dźwigary znajdujące się 
w stropie m ają przekrój niewystarczający. W ymiana 
dźwigarów na większe, ze względów służbowych, nie była 
możliwą, a i koszty takiego rozwiązania nie zalecały.

Pomyślano więc, o nałożeniu pasów żelaznych na 
stopkach dźwigarów i spojeniu ich elektrycznie. Z obli
czenia statycznego wynikła konieczność założenia pasów
o wymiarze 85X8 mm. Pracę tę wykonano w porze noc

nej. Na stopce górnej ułożono Pas o wymiarach 85X8 
mm.: stopka dźwigara jest 94 mm, szeroka, można więc 
było po obu stronach szew założyć. Pod dolną stopką 
założono pas 105 mm. szerokości i 8 mm. gr., ponieważ 
spawanie wykonywano od spodu i należało dla szwu dać 
podstawkę, we formie większej szerokości pasa aniżeli 
szerokości stopk' dźwigara.

Załączony szkic przedstaw ia powyższe rozwiązanie.

Inż. Biasion.

PRZEGLĄD W YDAW NICTW

BETONY I ZAPRAWY.

WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW I BETONÓW 
WAPIENNYCH.

W ytrzymałość budowli wapiennych jest względnie ma
ło znaną, gdyż w epoce ich rozpowszechnienia nie istn ia
ły jeszcze badania laboratoryjne. Próbki, pobrane z ta 
my w Perregaux (A lgier), zbudowanej w 1865 r., dały 
następujące wytrzymałości na ściskanie:

zapraw a wapienno-piaskowa próbka No. 1
(22%CaO)

zaprawa wapienno-piaskowa próbka No. 2
(16%CaO) 

beton wapienny

Analiza wykazała, że wapno przekształciło się w węg
lan wapniowy tylko na powierzchni pozostającej w zetknię
ciu z powietrzem, w głębi zaś pozostało niezmienione.

Annales de 1‘In s titu t Technique du Batim ent et des 
Ti avawx Publics N r. 2 — 1936. str. 9.

PRZYCZEPNOŚĆ BETONU WSTRZĄSANEGO.

Na posiedzeniu Amerykańskiego Insty tu tu  Betonowe
go (American Concrete Institu te) prof. R. E. Davis z 
Uniw. Kalifornijskiego podał wyniki swoich doświadczeń 
pad przyczepnośicą żelaza do betonu w betonie w strząsa
nym. Przyczepność w zrasta o 75% w porównaniu z ubi
janym. Z drugiej strony, jak  podaje czasopismo Concrete 
z kwietnia r. b., doświadczenia U niw ersytetu w1 Illinois wy
kazały, że przy użyciu dużej ilości wody do zarobienia 
betonu w strząsanie zmniejszyło przyczepnoś.'. Z tych roz
bieżnych wyników można wyciągnąć wniosek, że w strzą
sanie zwiększa przyczepność tylko dla betonu stosunkowo 
suchego.

Die Bautechnik No. 28 z 26. 6. 1936. str. 419.
T. K.

NOWA DOMIESZKA DO BETONU, ZWIĘKSZAJĄCA 
WYTRZYMAŁOŚĆ.

Laboratorjum  badawcze cechu budowniczych w Cle
veland (U. S A.) pracowało ostatnio nad spraw ą zmniej
szenia ilości wody, użytej do zarobienia betonu. Część wo
dy bierze udział w procesie chemicznym w iązania cementu, 
zaś pozostała część zmniejszając tarcie między ziarnami

kruszywa, u’atw ia ułożenie betonu, innemi słowy zwiększa 
jego urabialność. Do osiągnięcia żądanej wytnzymałości po
trzebna jest więc tylko pierwsza część, druga je s t właści
wie szkodliwą, gdyż zmniejsza wytrzymałość.

Otóż nowo wynaleziony przez Laboratorjum  środek 
puccolit, zastępując tą  drugą część wody, ma zwiększyć 
urabialność, nie wpływając ujemnie na wytrzymałość. Puc
colit jest to produkt syntetyczny, zbliżony do puccolany, 
< własnościach galaretow atych, sm arujących. Jak  podaje 
„The Constructor" w N r. 2 z 1936 r. (s tr  10) dodanie 5 1 
puccolitu na m3 betonu zam iast takiejże ilości wody zwięk
sza urabialność podwójnie, zwiększając jednocześnie wy
trzymałość betonu zpowodu mniejszej ilości wody, użytej 
do zarobienia.

BUDOWNICTWO OCHRONNE.

POSTĘPY NIEM IECKIE W DZIEDZINIE BUDOWY 
SCHRONÓW OPLG.

W sprawie wyboru między schronem nad i poddziem- 
nym ostatnie doświadczenia, uwzględniające, że pocisk, 
wybuchający pod ziemią, wywiei'a da’eko silniejsze dzia
łanie, niż w razie wybuchu na wolnym powietrzu, dopro
wadziły do ustalenia pewnych zasad, a mianowicie: 1) 
schron o ścianach cieńszych (np. z cegły — 51 cm. grub.) 
winien być umieszczony pod ziemią, 2 ) schron o ścianach 
grubszych (np. żelbet od 80 cm. wzwyż) nad ziemią, 3) 
przykrycie ziemią schronu, niezabezpieczającego od poci
sków burzących, winno być albo cieńsze od 40 cm., albo 
giubsze od 4,0 m. 4) w arstw a osłabiająca uderzenia poci
sku, m ająca za zadanie spowodowanie wybuchu nad zie
mią, w inna być wykonana z luźno ułożonych kamieni 
sztucznych lub naturalnych, a nie w postaci płyty sztyw
nej. M inimalna w arstw a ziemi nad schronem może być 
zmniejszona w tym  przypadku do 3,0 m. Stasowanie w ar
stwy ochraniającej je s t rzadsze, że względu na duży koszt 
w stosunku do skuteczności.

Dla oznaczenia grubości płyty strbpowej może służyć 
tabelka orjentacyjna dr W. Y ieser'a (Grundlagen des 
bautechn. Luftschutzes - Zem entverlag Berlin 1935).

Ciężar pocisku Całk. energja burząca Grubość płyty

kg. tm. m.

50 534 1,08
100 1068 1,36
300 3204 1,96
500 5340 2^2

1000 10680 2,92

79 kg/cm 2

59 kg/cm 2 
65kg/cnf



Dane powyższe dotyczą płyty że’bet. o zbrojeniu nor
malnym z żel. okrągłego w wysokości 1%. Obecnie stosu
je się do tego rodzaju budowli zbrojenie z krótkich prę
tów, powiązanych między sobą siatek specjalnych, przez 
co osiąga się mniejszą sztywność zbrojenia, lokalizując 
działanie wybuchu.

W pewnych wypadkach wskazana jest budowa schro
nów położonych oddzielnie, w postaci ru r  z blachy fa li
stej pocynkowanej o średn. ‘2,30 m. i długości 1 5m. dla
59 ludzi, umieszczonych pod ziemią na głębokości 70 cm. 
W razie trudnych warunków miejscowych można ja ułożyć 
na ziemi, a tylko odpowiednio przykryć Wszystkie części 
są znormalizowane i wykonane fabrycznie. Dla ochrony 
obsługi, k tóra musi pozostać na miejscu naw et podczas 
ataku lotniczego, buduje się komory ochronne, przenośne
o kształcie okrągłym. Dla ochrony przed wybuchem da
je się grubość ściany z blachy s ta1owej 15 — 20 mm., 
od padających gruzów zabezpieczy już 5 mm. Komory są 
obliczone na 1 — 5 osób. Wbrew' poglądom francuskim , 
włoskim i czechosłowackim Niemcy nie przewidują u s ta 
wiania komół' dla ludności cywilnej w mieszkaniach. W ej
ścia do schronów zostały znormalizowane. (Norm. DIN 
4104). Uregulowano próby odbiorcze tych urządzeń, wy
miary drzwi na 75x175 i 90x190 cm., włazów n a  45x55 cm., 
szczegóły budowy drzw'i stalowych i drewnianych, umoco
wanie drzwi do ściany, uszczelnienie i t. d.

Ze względu na nietrwałość gumy jako uszczelnienia 
przeciwgazowego oraz spowodu je j zagranicznego pocho
dzenia rozpoczęto prace nad znalezieniem środków zastęp
czych krajowych, więcej trwałych.

Bauwelt No. 25 z  18.6. 1936. str. 581 — 598.
T K.

WYKONAWSTWO ROBÓT.

MALOWANIE POWIETRZEM SPRĘŻONEM.

Badania nad wypływem strugi, wychodzącej z pistoletu 
przy malowaniu sprężonym powietrzem, przezprowadzone 
w Centre d‘etudes superieurs w Paryżu, w yjaśniły przyczy
nę zjawiska nieprzylegania następnej w arstw y farby  do 
poprzedniej. Okazało się mianowicie, że zachodzi pewne po
dobieństwo między pistoletem  do malowania, a maszyną 
elektrostatyczną A rm stronga. Tak, jak  w te j ostatniej 
mięs^anina wody i pary  wodnej, tak  i tu  mięsEanina po
wietrza i farby jest naelektryzowaną. W suchym otocze
niu przedmiot malowany, który jest złym przewodnikiem 
elektr., elektryzuje się od pierwszych kropli farby  i odpy
cha następne, tak  że dalej sprężonym powietrzem malować 
możemy dopiero po uprzednim w ytarciu przedmiotu suchą 
szmatą.

Annales de 1‘Inst. Techn. dn Batim ent et des Tr. Publ. 
Nr. 2. —  1936. str. 17.

WPŁYWY ZEWN. NA BUDOWLE.
Z DZIEDZINY WALKI Z HASŁEM W BUDOWNICTWIE.

Zentralblatt der Bauverwaltung Nr. 19/1935).

Szeroko omawiane je s t w prasie technicznej zagadnie
nie walki z hałasem w budownictwie. Zasługuje na uwagę 
artykuł prof. Losera, znanego fachowca w tej dziedzinie, 
w n-rze 19 cytowanego czasopisma. Wyniki badań i poglądy 
rozpowszechnione w budownictwie niemieckiem różnią się 
w kilku punktach od poglądów angielskich opublikowanych 
w języku polskim w „Przeglądzie Budowlanym” Nr. 7/1935

i dlatego w arto się z niemi w krótkości zapoznać. Prze
dewszystkiem należy sprostować kilka rozpowszechnionych, 
a zupełnie błędnych zapatryw ań: 1. m aterjały porowate nie 
są lepszym izolatorem głosowym od materjałów gęstych 
(fałszywie stosowana1 analogja z przewodnictwem cieplnem)
— 2. w arstw a powietrza stanowi izolację głosową tylko pod 
pewnemi warunkam i, a nie bez względu na swe ukształto
wanie. — 3. grube m ury i konstrukcje żelbetowe nie są 
szkodliwe z punktu widzenia walki z hałasem. — 4. Stro
py masywne nie izolują głosowo gorzej od stropów drew
nianych.

W Niemczech mierzy się natężenie hałasu we fonach, 
przyczem wynosi ono: w spokojnym ogrodzie L =  20 fo
nów, normalny ruch uliczny 50 fonów, silny ruch uliczny 
(sygnały aut) 80 i ,  dwie maszyny do pisania 70 f. cicha 
muzyka radjowa 40 f. głośna muzyka radjow a 80 f. mo
to r samolotu w odl. 4 m 110 f., granica bólu 130 f.

Przepuszczalność głosowa ścian S =  L, — L, i wynosi
ona

Rodzaj ściany grub.
w cm

ciężar S we 
g. kg/m 2 tonach

1. ściana ceglana JA gr. 9 160 36
2. „ , , 16 240 47
O
•J. 1 28 460 59
4. >> 1 Mi , , 41 660 64
5. „ z bet. żużlowego 8 65 31
(>. ., z pustaków beton żużl. 29 270 46

Z powyższego widzimy, że zdolność izolacyjna zależy 
jedynie od ciężaru właściwego i gęstości m aterjału  i wraz 
z niemi rośnie. Komory powietrzne zawarte np. w blokach 
betonowych nie dają żadnych korzyści. W arstw a powietrz
na spełnia swe zadanie izolacyjne dopiero wtedy gdy od
dziela zupełnie dwie warstw y ściany ze sobą nigdzie nie po
łączone. Dla murów jednolitych ustalono wzór empiryczny 
na zdolność izolacyjną:

S =17,2 |/ G

Wedle przeprowadzonych doświadczeń beton nie jest, 
wbrew ogólnie panującej opinji, gorszy pod względem 
dźwiękowym od m uru ceglanego. Wogóle. konstrukcje ma
sywne grubsze od 25 cm nie w ydają ze siebie drgań, jak 
kolwiek je dobrze przewodzą. Z tego powodu niepotrzebne 
je st ze względów głosowych, a szkodliwe ze wględów sta
tycznych. oddzielanie płyty stropowej od muru zapomocą 
izolacji.

Zjawisko przeprowadzenia głosu przez ru ry  różnego 
rodzaju instalacyj je s t dostatecznie znane; podobnie w 
dziedzinie uszczelnienia okien i drzwi artykuł nie przynosi 
niczego nowego. Na wzmiankę zasługują wszakże przyto
czone przykłady wykonanej izolacji głosowej dla szybu wy
ciągu osobowego: szyb zamknięty jest ścianką grub. 25 cm 
do której umocowane są części konstrukcyjne związane z 
wyciągiem — od strony zewnętrznej zamyka ponadto szyb 
ścianka cienka 6 cm oddzielona od ścianki grubej w arstw ą 
powietrzną i ekranem tłumiącym. Wedle tej samej zasady 
konstruuje się ubikacje szczególnie głośne w budynku, jak 
np. przejazdy i t. p.

Koszt dodatkowych urządzeń, zapewniających dosta
teczną izolację głosową w budynku, nie przekracza 1 do 2% 
ogólnych kosztów budowy —  wydatek ten jest zatem sto
sunkowo mały, a  ze względu na liczne niedogodności w 
użytkowaniu skutecznych budynków, jest w coraz to więk
szej mierze uznany za wydatek konieczny.

M. L.



NIEDYSKRECJE BUDOW LANE

*
•  *

Do tematów, do których zmuszeni 
jesteśmy nazbyt często powracać, n a
leży w pierwsizej linji łatwość, z j a 
ką niektórzy zleceniodawcy przecho
dzą do porządku dziennego nad naji- 
stotniejszem ich zobowiązaniem u- 
mownem, którem jest bezwątpienia 
p ł a c e n i e  n a  t  e r  ,m i n z a  
w y k o n a n e  r o b o t y .  Z ca
łym spokojem i bez wszelkich obja
wów skrępowania przedłuża się li
kwidację rachunków, nie poczuwając 
się ani do obowiązku usprawiedliwie
nia, ani też do rekompesaty za wy
rządzone w ten sposób ciężkie s tra ty  
wykonawcy iJobót, którem u vice ver'sa 
każde najmniejsze uchybienie z jego 
strony ściśle się re jestru je  i odpo
wiednie konsekwencje stąd się wycią
ga.

Niedotrzymanie zobowiązań umow
nych w odniesieniu do wypłaty należ
ności powoduje trudności finansowe 
kontrahenta, zmusza go do przymuso
wej niesolidności w stosunku do 
swych dostawców i pracowników i u- 
niemożliwia mu pracę opartą  na bud
żecie, a zatem wprowadza do życia 
gospodarczego dezorganizację i przy
musową niepunktualność.

Spóźnienie się pracownika do biu
ra  o parę m inut przy sumiennej p ra 

cy przez resztę dnia je s t drobnostką 
w stosunku do lekceważenia zobowią
zań wynikających z umów zawartych.

W ostatnich czasach słyszymy czę
sto o karach za opóźnianie w rozpo
częciu prac biurowych, głucho jednak
że choćby o łagodnych monitach za 
niedotrzymanie zobowiązań umow
nych zawartych w imieniu i pod po
wagą Państwa.

Zleceniodawca ręki publicznej z ty 
tu łu  swego stanowiska i władzy ma 
duże prorogatywy i przewagę w sto
sunku do przemysłowca - kontrahen
ta . Z tego powodu przedsiębiorca 
czuje się skrępowany wieloma wzglę
dami w należytem występowaniu 
przeciwko niewłaściwościom przy wy
konywaniu umów, przez czynniki 
urzędowe, należałoby przeto, aby re 
akcja wyszła od góry, gdyż pojedyń- 
cze i sporadyczne w ystąpienia jedno
stek nie odnoszą dotychczas żadnego 
skutku, przeciwnie stan sprawy cią
gle się pogarsza i sta je się chronicz- 
nem niedomaganiem.

Pryw atny zleceniowdawca niedo- 
trzym awszy zobowiązań umownych, 
obawia się poraź drugi zwrócić do te 
goż samego kontrahenta, gdyż czuje, 
że poprzednia niesolidność jego znaj
dzie odpowiednią ocenę u wykonaw
cy, natom iast organy ręki publicznej 
nigdy nie czują się skrępowane w

stosunku do osób, wobec których 
postąpiły niewłaściwie.

Jedna z firm  została zaproszona do 
p rzetargu  organizowanego przez in 
stytucję, k tóra opłaciła je j należność 
za poporzednio wykonaną robotę, za
m iast w parę tygodni, aż w parę lat.

F irm a, m ając jeszcze w pamięci 
krzywdę, jak ą  je j wyrządzono po
przednio, w odpowiedzi na zaprosze
nie do przetargu odpisała: „pam ięta
jąc  nader przyjem ną współpracę z 
W Panam i chętnie złożylibyśmy naszą 
ofertę, gdyby nie okoliczność, że r a 
chunki nasze opłacone były wbrew 
umowie w ciągu kilku la t Zmusza 
nas to z przykrością wstrzymać się 
od wzięcia udziału w przetargu.

M ając nadzieję, iż warunki p ła t
ności u W Panów zostaną przecież u- 
normowane, chętnie wtedy współpra
cować będziemy z W Panam i".

Cytujemy ten fak t, choć nie wie
rzymy, by takie odosobnionie w ystą
pienie sprowadziło winowajców z 
grzesznej drogi. Gdyby jednak więk
szość przedsiębiorców stanęła na sta 
nowisku, iż nie powinni pokornie 
kłaść głowy pod topór, wtedy z cala 
pewnością stosunki umowne weszły
by na jedynie słuszną drogę — lo
jalnego ich dotrzym ywania i może do
czekalibyśmy się, że nie tylko niepun- 
k tualne przybycie do b iura będzie 
kontro’o wane i karane.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
FINANSOW ANIE INW ESTYCYJ WARSZAWY.

W roku 1935/36 dochody budżetu nadzwyczajnego 
W arszawy wyniosły poważną sumę zł. 37.9 miljn. — wo
bec zł. 11.7 miljni w 1934/35 r. i zł. 8.6 miljn. w 1933/ 
34 r.

Na wpływy roku 1935/36 złożyły się następujące kwo
ty : pożyczki — zł. 26.7 miljn., w tem  pożyczki z F undu
szu Pracy — zł. 3.5 miljn., dotacje z Funduszu P racy — 
zł. 2.8 miljn., dotacje z M inisterstwa Komunikacji —  zł. 
500 tys., inne wływy — zl. 7.8 miljn.

Prelim inarz wpływów (nadzwyczajnych) na rok 
1936/37 usta la  sumę wpływów n a  zł. 25.2 miljn. Prelim i
nuje się przelewy z przedsiębiorstw miejskich w wysokości 
zł. 2.0 miljn. —  iwobec zł. 3.3 miljn. w ub. r. Pożyczki (o- 
bligacyjna, hipoteczna, towarowa na budowę ulic oraz po
życzka z Państwowego Funduszu Budowlanego) m ają dać 
zł. 17.2 miljn. Dotacje preliminowane są  w wysokości zł. 
2.5 miljn., 'w tem  dotacje z Fundouszu P racy —  zł. 2.0 
miljn., z M inisterstw a Komunikacji — zł. 0.5 miljn.

W prelim inarzu inwestycyjnym na irok 1936/37 wy
datki w przedsiębiorstwach miejskich potraktowane są 
korzystnie. Ogółem przewiduje się na przedsiębiorstwa ko

m unalne zł. 11.3 miljn., t. j. o 18% mniej niż w ub. r., 
podczas gdy budżet inwestycyjny bież. roku mniejszy jest
o 25%. Podobnie prelim inarz inwestycyjny w dziale „Dro
gi i iplace publiczne” niższy jest o 7.8% w stosunku do 
budżetu 1935/36 i wynosi zł. 7.4 miljn., jednakże zwięk
szona została odpowiednia pozycja budżetu nadzwyczajne
go „Remont i konserw acja a rte ry j komunikacyjnych" —
o zł, 450 tys.

Z inwestycyj drogowych prelim inarz nadzwyczajny 
przewiduje przebudowę ulic: Puławskiej, Wolskiej, Gró
jeckiej i Radzymińskiej, urządzenia ulic: F iltrow ej, Bie
lańskiej, Marymonckiej, Miedzeszyńskiej, na Wybrzeżu 
Kościuszkowskiem, inwestycje na Bielanach, na Kole i in.

N a budowę i przebudowę gmachów adm inistracyjnych 
prelim inuje się zł. 1.315 tys. — wobec zł. 400 tys. w ub. 
roku. Mieści się tu  suma zł. 375 tys. n a  przebudowę gm a
chu archiwum  miejskiego, Iktóre znajdowało się w w arun
kach, sprzecznych z podstawowemi wyn.ogami prac a r 
chiwalnych. r

Prelim inarz inwestycyjny oświaty zamyka się sumą 
zł. 1.890 tys. Obejmuje on dokończenie budowy 6 szkół pow
szechnych oraz wykończenie 4 szkół.



W budżecie nadzwyczajnym działu „K ultu ra  i sztu
ka" zł. 1 360 tys. (o zł. 330 tys. więcej niż w  Toku poprzed
nim) preliminowano: n a  budowę pomnika M arszałka Jó 
zefa Piłsudskiego zł. 1 miljn., ma budowę Muzeum N aro
dowego — teł. 300 tys.

Z innych ważniejszych inwestycyj budżet nadzwyczaj
ny preliminuje: na szpitalnictwo zł. 230 tys., na budowę 
parków zł.150 tys., na dokończenie budowy gmachu dla 
straży ogniowej zł. 320 tys.

OSIEDLE TOW. OSIEDLI ROB. NA KOLE 
W WARSZAWIE.

Rozpoczęta w roku ubiegłym budowa osiedla T. O. E. 
na Kole dobiega końca i I  se rja  mieszkań (około 450) bę
dzie oddana do użytku we wrześniu r. b.

Jest to pierwszy objekt budowany przez T. O. R. na 
własny rachunek i przenaczony do bezpośredniej eksploa
tacji. Z tego powodu interesujące są dane zakomunikowane 
przez dyr. Strzeleckiego na konferencji prasowej co do 
przygotowań poczynionych w zakresie oddania tych miesz
kań pierwszym lokatorom.

Całe osiedle na Kole liczyć będzie około 950 mieszkań, 
rozmieszczonych w 19 budynkach mieszkalnych. Mieszka
nia mają około 30 m. kw. powierzchni użytkowej. Mieszka
nia te będą wyposażone w instalację wodociągową i kanali
zacyjną, elektryczność i gaz, W każdym z poszczególnych 
budynków mieścić się będą dla użytku mieszkańców dane
go domu pralnia i kąpielisko; osobny —  20-ty  budynek 
przewidziany jest dla potrzeb kulturalnych i społecznych 
całego osiedla. Mieścić się tam  będą: przedszkole, przy
chodnie lekarskie, „Kropla mleka", bibljoteka, czytelnia 
i sala zebrań.

Obecnie, jak  już wspomnieliśmy, gotowe będą pierwsze
10 budynków.

Przy doborze lokatorów kierowano się nast. zasadam i: 
maksymalny dochód netto lokatora miesięcznie 220 zł, 
pierwszeństwo dla zatrudnionych w odległości do 2 km, dla 
mieszkających dotychczas w najgorszych w arunkach i po
siadających dzieci. Obok tego brane są pod uwagę walory 
kulturalne i moralne przyszłych lokatorów.

Czynsz miesięczny zależnie od kondygnacji wahać się 
będzie od 21 do 25 zł za mieszkanie. W te j sumie wkalkulo
wany jest koszt obsługi pożyczek oprocentowanych częścio
wo na 1%, a przeważnie na 2% i amortyzowany w ciągu 
50 lat, bieżący remont, adm inistracja i czyszczenie komi
nów. Pozatem lokatorzy będą ponosić koszt użycia wody 
i kanałów, który przy obowiązującej wysokiej cenie jed
nostkowej 67 gr. za 1 m3 prawdopodobnie przekroczy cyfrę
5 zł. miesięcznie, co stanowić będzie około 25% zasadniczego 
komornego Przy tej okazji kalkulacji mieszkań najm niej
szych jaskrawo uwypukliła się potrzeba rewizji opłat za 
wodę, kanały i za czyszczenie kominów.

W trosce o podniesienie ku ltury  mieszkaniowej i za
spokojenia potrzeb higjeny dziecka przewiduje się urządze
nie dziedzińców jako miejsc wypoczynku i zabawy dla dzie
ci (ławki, trawniki, piaskownice), zorganizowanie ogrodów 
działkowych i uruchomienie cieplarni celem dostarczenia 
tanich roślin pokojowych.

W przyszłym roku istnieje zam iar rozpoczęcia budowy 
w innej dzielnicy robotniczej W arszawy, przyczem brane 
są pod uwagę okolice Pelcowizny, Grochowa lub Okęcia.

ORZECZENIE KOMISJI POJEDNAWCZO-ROZJEMCZEJ 
W SPRAW IE PŁAC ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH 

W  GDYNI.

W Monitorze Nr. 144 z dn. 23 czerwca b. r. zostało ogło
szone Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego o nadania 
mocy obowiązującej orzeczeniu Kom. Pojedn. - Rozjemczej 
z dnia 23, 25, 27 i 28 m aja  oraz 6 czerwca 1936 r. o w arun
kach płacy i pracy w przemyśle budowlanym n a  terenie 
wielkiej Gdyni.

W dalszym ciągu podajemy ważniejsze w yjątki z tego 
orzeczenia.

§ 1.

Zakres działania umowy i stawki płac za godzinę:

U sta la  się n a  terenie m iasta Wielkiej Gdyni dla robot
ników budowlanych oraz robotników zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach: budowlanych, m urarskich, ciesielskich, 
betonowych, żelbetowych, oraz robót ziemnych minimalne 
stawki płac za godzinę w następujących wysokościach:
1. M urarz, cieśla (przy robotach wiązanych i sza- 

lerskich), zbrojarz samodzielny, przodownik
przy robotach betonowych ....................................  Zł. 1.20

2. Szaler (pomocnik cieśli przy robotach szaler-
skich, wykonywujący samodzielnie szalowanie) „ 1.00

3. T ragarz  cegły, w apna i betonu i maszynista
przy obsłudze maszyn ..................................................... 0.90

4. Robotnik zatrudniony przy wyrobach cemento
wych, pomocnik zbrojarza i pomocnik szalerski „ 0.75

5. Robotnik budowlany ..................................................... . 0.70
6. Robotnik przy robotach ziemnych.......................  „ 0.65
7. Robotnik powyżej la t 18 do 20 l a t .......................  „ 0.60

§ 2.

Dodatki specjalne do stawek za godzinę:

U stala się specjalne dodatki do minimalnych stawek 
płac przy niżej wymienionych pracach w następującej wy
sokości :
a) przy trudniejszych pracach murowych lub tyn

kowych jak  np. licowanie ozdobne ścian licówką, 
murowanie filarów  wielobocznych, murowanie 
trudniejszych sklepień, ciągnięcie i gierowanie 
ozdób architektonicznych, sztablatury, tynki szla
chetne, samodzielne ustaw ianie fu tryn  i t. p . .  10%

b) przy tynkowaniu ścian wewnętrznych filcowa
nych i zwykłych zewnętrznych ................................ 5%

c) przy robotach morskich, wodnych, o ile pracownik 
pracuje w wodzie .........................................................  10%

d) przy wykonywaniu smarowania m aterjałam i izo- 
lacyjnemi palącemi (jak  np. carbolinem) ......... 10%

e) przy pracach w studniach i szachtach na głęboko
ści ponad 5 metrów .....................................................  10%

f) przy pracach na wysokości ponad 25 metrów . . . .  10%

§ 3.

Praca akordowa:

Na wypadek stosowania na  robotach budowlanych sy
stemu akordowego stawki jednostkowe za pracę w akordzie 
powinny być obliczone w tak i sposób, aby zarobek ogólny 
robotnika akordowego był conajmniej o 25% wyższy od 
pracy dniówkowej robotnika odpowiedniej kategorji.



§ 4 .

Stawki plac za okres bezumowny:

Stawki plac za czas bezumowny, t. j. od dnia 15 marca 
1936 r. do dnia 5 czerwca 1936 r. winny być obliczone i wy
płacone przez pracodawców objętych niniejszem orzecze
niem według stawek ustalonych przez orzeczenie arb itrażo
we z dnia 6 listopada 1933 r.

W ypłata zarobków:

W yplata zarobków dokonywuje się nie rzadziej niż co 
dwa tygodnie w środę bezpośrednio po ukończeniu pracy i 
na miejscu wykonywania pracy.

Każdy pracownik winien otrzymać książeczkę obra
chunkową, niezależnie od ilości zatrudnionych robotni ko.-a 
u pracodawcy.

§ 10.

Termin ważności umowy:

Orzeczenie niniejsze obowiązuje od dn 6.V I.1936 r. dc 
dnia 5 czerwca 1937 r.

V. KONGRES ZASTOhOWAŃ STALI W BERLINIE.

Doroczny Kongres Zastosowań stali odbędzie się 
w roku bieżącym w Berlinie w czasis od 2 —  7 paździer
nika, czyli w czasie trw ania II Międzynarodowego Kon
gresu Związku Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich.

Na zasadzie osiągniętego porozumienia oraz stosow
nie do najaktualniejszych zagadnień, interesujących prze
mysły stalowe poszczególnych krajów, tegoroczny Kongr'es 
Zastosowań stali obradować będzie nad następującem i za
gadnieniami, zgłoszonemi w referatach :

1. Wpływ najnowszych zdobyczy techniki na konsum- 
cję stali.

2. Zastosowanie stali w' obronie przeciwlotniczej
3. Wzajemne ustosunkowanie się architekta, inżyniera 

i przedsiębiorcy budowlanego.
4. Przepisy europejskie odnośnie budownictwa sta ’o- 

wego.
5. Stal i beton.
Niezależnie od powyższego przedyskutowane zostaną 

doroczne sprawozdania, złożone przez „Poradnie Stosowa
nia Żelaza" poszczególnych krajów.

TARYFY WYJĄTKOWE NA PRZEWÓZ UŻYWANEGO 
INW ENTARZA BUDOWLANEGO.

Naskutek wystąpienia Stow. Zaw. Przem. Bud. zostały 
wprowadzone w roku 1930 ta ry fy  ulgowe na przewóz uży
wanego inwentarza budowlanego do i z budowy. Ulgi te 
również obowiązują i w ta ry fie  nowej wprowadzonej z dn. 
15 marca 1936 r.

Ponieważ nieznajomość tych ta ry f, a w szczególności 
niedokłada deklaracja przy nadaniu naiJaża na poważne 
straty , podajemy tu in extenso tekst tych przepisów ta ry 
fowych.

Przedewszystkiem, co jest najważniejsze, nadawca po
winien w liście przewozowym oprócz wymienienia właści
wych nazw poszczególnych przedmiotów, określić przesył
kę, jak następuje:

„Używany inwentarz budowlany, przeznaczony do

użytku przy budowie prowadzonej przez odbiorcę w..........
albo

„Używany inw entarz budowlany, powracający na 
skład po ukończeniu budowy przez nadawcę wr .................”.

W dalszym podajemy tabelaryczne zestawienie zawie
rające dane odnośnie nomenklatury i opłat taryfowych.

0)
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Nazwa towaru Poz. 
K. t.

WM-80 Kilofy, o-kardy, sapy, ło
my, łopaty, szpadle, mo

Klasa 6 a), 
b) zniżona

tyki, grace, siekiery, 
topory.

z poz. 
1261

o 25 %

WM-82 Narzędzia kowalskie: ko
wadła, młoty, imadła, 
kleszcze, obcęgi, przebi
jaki, przecinaki, i t. d. 

Kuźnie polowe.
1262
1263

Klasa 4 a), 
b ) zniżona 
o 25 %

WM-84 Gwintownice, cęgi, uchwy
ty, korby, grzechotki, 
klucze do nakręte’c, śru
bokręty, pilniki, tarniki, 
linjały, kątowniki, cyr
kle rzemieślnicze i zna
czniki.

z poz. 
1264

Klasa 3 a), 
b) zniżona 
o 25 %

WM-86 Piły ciągowe, wiorniki, 
dlóta, świdry, nożyce

Klasa 2 a), 
b) zniżona

do przecinania drutu, 
blachy i nitów.

z poz. 
1265

o 25 %

WM-88 Narzędzia stalowe, harto
wane do obrabiania 
drzewa, metali, kamie
ni i t. d. 1266

Klasa 1 a), 
b) zniżona
o 25%

WM-90 Narzędzia, formy i ma
szyny dla drobnego 
przemysłu betonowego 
i t  d. 1267

Klasa 4 a), 
b) zniżona 
o 25 %

WM-92 Wszelkie inne narzędzia 
rzemieślnicze, żelazne i

Klasa 1 a), 
b) zniżona

WM-94

stalowe, oprócz oddziel
nie wymienionych

z poz. 
1268

o 25 %

Kotły żelazne parowe o- z poz. Klasa 6 a),
raz ich części. 1301 b) zniżona 

o 25 %
WM-96 Nieprzenośne maszyny 

parowe i spalinowe, 
lokomobile parowe i 
spalin jwe, także z na
leżącym do nich wozem 
robotniczym oraz ich 
części zapasowe i na
rzędzia 1303

Klasa 3 a), 
b) zniżona
o 25%

WM-97 Używane nieprzenośne 
maszyny parowe i spa
linowe. lokomobile pa
rowe i spalinowe, także 
z należącym do nich 
wozem robotniczym o- 
raz ich części zapasowe

1303

Klasa 7 a), 
b) zniżona 
o 25%

WM-98
i narzędzia.

Maszyny i przyrządy do 
podnoszenia, przenosze
nia, przesuwania cięża
rów jako to: 
wyciągi, klatki wycią
gowe, dźwigi, podnośni
ki, kozły do podnosze
nia, żórawie, elewatory 
( także naczynkowe ). 
windy, pasy i taśmy 
transportowe.

z poz. 
1305

Klasa 4 a), 
b) zniżona 
o 25%

WM-100 Pompy oraz ich części. Z POZ.

1306
Klasa 3 a), 

b) zniżona 
o 25%



STAWKI OPŁAT W GR. ZA 100 KG. KOSZTY BUDOWY W NIEMCZECH.
O

dl
eg

ło
ść

 
w 

km

K L A S f\

1 2 3 4 6 7

a b a b a b a b a b a b

25 100 92 96 88 88 81 85 78 81 72 75 66
50 157 140 150 134 140 125 134 119 127 108 120 102

100 278 244 263 231 246 216 233 205 220 182 206 171
200 479 412 454 390 428 367 405 348 384 308 359 288
300 681 580 646 550 607 517 572 487 546 433 510 404
400 882 748 837 709 781 662 737 625 689 543 630 497
500 1081 916 1029 869 943 797 870 735 801 629 732 575
600 1249 1050 1157 976 1053 888 971 819 893 700 817 640
700 1370 1151 1253 1056 1140 961 1051 886 968 757 885 693
800 1464 1229 1326 1117 1205 1015 1112 937 1023 800 936 732
900 1518 1274 1374 1157 1249 1052 1153 971 1061 829 969 758

1000 1544 1296 1398 1177 1271 1070 1174 988 1079 843 986 771
1100 1570 1318 1422 1197 1293 1080 1194 1005 1096 857 1003 784
120) 1597 1340 1446 1217 1314 1106 1214 1022 1116 871 1020 797

a — n a jm n ie j za  5f00 kg . 
b n a jm n ie j  za 10000 kg .

Uwaga; Stawki powyższe dla przewozu używanego 
inwentarza budowlanego należy obniżyć o 25'/r.

PRAWA NABYTE PRZY WYKONAWSTWIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH (ART. 145 PRAWA 

PRZEMYSŁOWEGO).

Został wydany okólnik Min. Przem. i Handlu regulu
jący kwestję praw  nabytych w zakresie uprawnień mi
strzów robót budowlanych. Tekst tego okólnika został za
mieszczony w Biul Zw. Inż. Bud.

Przyjm ując 1913 r. =  100, mamy wskaźnik kosztu 
budowy w' m aju r. b. =  130,9; m aterjałów  budowl. (27.5. 
r. b.). =  112,1 koszty utrzym ania w m aju r. b. =  124,3.

Przy średniej 1928 — 1930 =  100 otrzymamy wskaź
niki kosztu budowy dla 15 największych m iast:

Rok

1928 100,3
1929 101,9
1930 97,8
1931 89,2
1932 75,6
1933 72,1
1934 75,3
1935 75,4
1936 kw. I. 75,0

Ceny rynkowe w Berlinie loco wagon, cegła loco budo
wa, żwir i piasek loco brzeg, w /g  stanu z 3 czerwca r. b .: 
Cement portl. 328 mk/10 t., cegła 28 — 29 mk/1000 szt., 
wapno 2,07 mk,/100 k g , żw ir 3,0 — 3,50 m k/nr, piasek 
1,75 m k/m 3, murar'z i cieśla 1,08 mk/godz., pomoc bud 
0,90 mk/godz.

Bauw elt No. 25 z 18.6. 1936. sAr. 606 i 609.

T K

O S T A T N I E  P R Z E T A R G I
Wykonanie robót budowlanych dla Państwowych Zakładów 
Inżynierji, w/m., Terespolska 34/36 — 12/VI — 36 r. 

(„Biuletyn Przetargowy" — Nr. 25 — pozyc. 2616).

Z ł o t  y c h
F I R M A Budynek

murowa
ny

Odlewnia
żeliwa

S z o p a

Piotrowski W. 14524.62 _ 12981.60
Zajdman J. 14630.35 21195.57 12971.76
Szumowski J. i S-ka 13449.40 19078.22 14042.00
Pinczuk S., 12861.65 17204.45 7744.00
Malinowski L. 15237.51 18028 76 11958.00
„Trwała Ściana"
Zawistowski W. i Słomiń-

14621.42 20906.42 16246.00

ski J. 17475.68 20388.05 11638.00
„Spin“ 12505.37 17342 09 10067 70
Homolka S., Litewska 5 12262.26 19739.95 10439.53
Raczyński L., Inż.
Podlecki Cz., W. Słobodziń

14689.20 19433.62 13322.10

ski i S-ka 
„Remont i Konserwacja44,

14893.85 — 11825.00

W-wa, Topiel 18a 14609.65 5796.00

Przypominamy o wpłacie 
pr enumer at y  

za drugie półrocze 1936 r.

Wydział Tdcnniozny Zarządu Miejskiego w m. st. W arsza
wie przetarg na przebudowę bloku budynków przy uł. Dłu
giej 52 (dawny Arsenał) — na Archiwum Miejskie. (Biul. 

P rzetarg . Nr. 27 poz. 2657).

1 F I R M A Zł.

Niedbalski S. ul. Szczygla 1-a 542 898.75
Szretter 543.969.27
Białobrzeski 570.424.80
Plesner 578.234.58
Mizer.scy B-cia 582.872 05
Piasecki i Chrzanowski 593.264 37
Warsz. Tow. Techn. Budowlane 648.830.05

Wynik przetargu wykończenia budynku szkoły powszechnej 
przy zbiegu ulic Kniaziewicza i Mackiewicza, dnia. 4.VII. 

1936 r.

F I R M A ZŁ.

A. Andrzejczak, Łódź 133498.15
H. Kalisz, Łódź 139848.20
F r. Zarzycki, Łódź 145071.00
M. Antecki, Łódź 147786 36
H alpern i Ganc, Łódź 150935.35
„Budownictwo” wł.

Inż. Z. Tworek, Łódź 159476.78
N estler i Ferenbach, Łódź 162655.51



Roboty budowlane w Zbrojowni N r. 2 przy ul. Stalowej 58 
Centr. Dworca Poczt, przy ul. Żelaznej w W arszawie — 

przetarg  10. VII. 1936 (Biul. Przet. poz. 2599).

F I R M A Zł.

Szpigel, Wspólna 31. 107.312
K onstruktor — W arszawa. 109.381
W egmeister. 113.711
Heinzel 121.081
Czeżowski i S trug. 124.362
Landau. 129.319
Bobieński W. 140 215
Sierzpowski i Morawski. 144.500
Si'etter. 145.683
Krzypkowski. 154 531
Budopol. 180.782

Wykonanie rob. budowl. domu mieszkaln. w W arsza
wie przy ul. Filtrowej, Asnyka i Niemcewicza — Zakł. 
Ub. Spoi. w W arszawie. — 18/VII-36 r. — (Biul. Przet. 
poz. 2696).

F I R M A ZŁ.  J

Inż. T. Brzeziński 1.675.600
„Tri" 1.734.370
O. Szretter i S-ka 1.783.600
W. Piasecki i J. Chrzanowski 1.787.800
Inż. N. Landau 1.807.000
F. Skąpski i S-ka 1.841.000
Inż C. Podlecki, Wł Słobodziński

i S-ka 1.855.850
Filanowicz W., B. Suchowolski i S-ka. 1.884 680
J. Weber 1.928.692
Oppman F. i H. Kozłowski 1.948.400
Społeczne Przedsięb. Budowlane 1.981.000
Szumowski J. i S-ka 2 016.290
Hildt. J 2.241.380
„H uta Królewska" tylko na kon

strukcję po 750 zł. za tonnę 
mniej 3 %

Wynik przetargu na rozbudowę rzeźni przy ul. Sierakow
skiego 1 — Wydz. Techn. Zarz. Miejsk. w m. st. W arszawa, 

15/VII 1936 r. („Biul. P rzetarg .”, Nr. 28, poz. 2680).

F I R M A Zł.

„Spin” 308.027
J. Grajewski 315.027
B-cia Mizerscy 316 786
Białobrzeski M. 318 588
Piasecki W. i J . Chrzanowski 319.810
Szumowski J. i S-ka 321.842
„Traw ers” 328.564
O. Szretter i S-ka 330 570
Zawistowski W. i J . Słomiński 335.817
W. Popielski i S-ka 336.610
St. Plebaiński 342.488
B. Szemiot i I. Grynberg
Inż. Cz. Podlecki W. Słobodziński

355.012

i S-ka ; , • , 358.974
O. Heincćl ; 374,297
„Starachowice” (tylko stolarka) 39.908

Roboty budowlane w Zbrojowni N r. 2 przy ul. Stalowej 08 

(p rzetarg  ograniczony), 
dn. 3 lipca 1936 r.

F I R M A Zł.

Wędrowski K. 6-go Sierpnia 36. 227.479
W ąsik K. 240.418
Haciewicz i Serwiński. 245.375
W arsz. Tow. Techn. B. 251.023
Podlecki i Słobodziński. 259.190
Sp. Przemysł. Budown. 259.956
Weber J. 263.974
Piasecki i Chrzanowski. 264.971
Zjednoczeni Inżynier. 266 217
Stronczyński, Cz. Bojarski. 352.840

Wykonanie II etapu robót, t. j. wzniesienie dalszej części 
budynku o pojemności około 15.000 m3 — Domu-Pomnika 
Im. M arszałka Piłsudskiego. — Kom itet Bud. Domu- 
Pomnika im. M arszałka Piłsudskiego w Łodzi. 15.VI 36 r. 

(Biul. Przet. poz. 2613).

F I R M A Zł.
robocizna

A. Holc i S-ka, Łódź, 6-go Sierpnia 88 118.000
F-m a „Budownictwo" wł. Inż. Z.

Tworek, Łódź, ul. Sienkiewicza 40 122.000

P. Holc, W arszawa 137.000

Roboitę otrzym ała F-m a A. Holc i S-ka, Łódź, ul. 6-go 
Sierpnia 88.

Wynik przetargu  na budowę budynku N r. 1 w Borszczowie 
dnia 11 lipca 1936 r.

F I R M A ZŁ.

inż. Szczechowicz i S-ka, Lublin. 343.610.64
inż. Kogut if Tisch, Lwów 351.416.—

bud. Rewucki Stanisław, Lwów 371.664.70
inż. Maksymowicz Witold, Wilno 393.525.29 ..
inż. Szumowski, W arszawa 427 876.50
inż. Raczyński Leszek, W arszawa 437.595.55
bud. Rozmus Jan , Lwów 448.616.70

27.VI. 1936 przetarg  nieograniczony.
Fundusz Kwaterunku Wojskowego. — Budowa dwóch do

mów podoficerskich w Pińsku II serja  robót.

F I R M A Zł.

„Robud” 193.676.33
K arst R. 214.510.04
O. Szretter i S-ka 227.616.04
Spółdzielnia Przemysł. Budowlan. 250.383.25
„Tor” 254 241.30
W. Trojanowski 258.699.32



CENY MATERJAŁÓW BUDO W LANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

IV. 1936 V. 1936 V. 1936 VI. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 44.6 45.1 Koszty budowy 58.2 58.3
Ceny drewna obrobionego 41.4 41.7 Koszty utrzymania 61.3 60.7
Ceny żelaza 70.9 70.9

Ceny mat. bud. 48.3 48.7

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

Firma Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za płytki kamionkowe (te rra k o tę )  loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie łub groszkowane  jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m'J — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 zł., I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., iw II  gat. o 0.30 zł.

ptintusy wkłęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
tł., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

hołkełe wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bram owa  żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta — 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kw adraci

ki i sześciokąty naklejane n a  papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

0 0.50 złotych na m3, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Na wyroby kamionkowe istnieje tendencja zniżkowa 

wobec wycofania się z karte lu  jednego z członków.
Cegielnia W itaszyce  (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana  41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 43 -— 73, dziu
rawka zw. budowłana 33 — 48, licóioka I k'. 60 — 90. ce
gła kanałiz. I kł. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%)
60 — 90, II kł. 50 — 80, cegła stropow a F oestera  25 x 
15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiów ka I  kł. 70 — 80,
II k l  60 — 70.

Z zestawienia powyższego widzimy, że cegła pełna zwy
czajna i kanalMzacyjna podrożała o 3 do 5 zł. na 1000 sztuk. 
Szczególnie mocna tendencja panuje na ładną licówkę i cegłę 
kanalizacyjną, których podaż jest niewystarczająca.
Dekarskie materjały (p. zesz. 5/36).

Drzewo.
Mocna tendencja na tarcicę budowlaną utrzym ała się 

w całej pełni. Obroty duże, tu  i ówdzie daje  się już od
czuwać brak niektórych wymiarów.

Ceny za m3. franco wagon W arszawa kształtu ją  się 
dla desek sosnowych w sortowaniu odpowiadającem VI kl. 
Lasów Państwowych:

22 mm półczyste 36 — 37 zł., Czyste 39 —  40 zł., 30
1 36 ram półczyste 42 zł.

Franco wagon Poznań płaci się za 1 m3 za szalówkę
37 — 39 zł., za stolarkę m aterja ł odziomkowy sortowania 
krajowego 80 — 85 zł.

Na rynku posadzki dębowej tendencja je s t ożywiona 
przy dużem zapotrzebowaniu. Zapotrzebowanie jest tak  du
że, iż opłacało się uruchomić zamknięte od la t fabryki.

Ceny franco W arszawa za m.' posadzki wynoszą obec
nie: gat. I — 6.25 — 6.75; gat. II  — 5.25 — 5.75; gat.
III — 4.00 — 4.50.

Łącznie z ułożeniem na ślepej podł. listwą podłogową, 
ocyklinowaniem i zap. woskiem firm a Borowik i Syn no
tuje: gat. I eksportowy — 9 zł., gat. I krajowy — 8 zł., 
gait, II kraj. — 7 zł.

Piece i przybory piecowe.

Zakł. Przem. Ja n  Krauze w Andrespolu notuje na
stępujące ceny za kafle loco fabryka:

za kafel kwatdatel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 
dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny — 
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X  23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot., kolor, (form at meisseński) —
0.60, za narożnik tego w ym iaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

F abryka P iotr Ławacz notuje loco skład w W arsza
wie: drzwiczki piecowe wg. P. N. B. — 540 za parę —
10.00 zł, ruszt piecowy 5 kg —  1.50 zł, ru ra  blaszana —
0.90 zł, d ru t galwan. N r. 10 za 1 kg — 0.65 zł, blacha 
mos. przed piec — 4.60 zł, tarzcza ochronna z grzybkami —
1.00 zł, drzwiczki pudłowe z mos zasłonkami — 26.75 zł.

Stolarszczyzna.
Starachowice no tu ją  nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl.
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 m2.

b) drzw i płytowe „Starachowice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 za 1 m l

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło
Rynek szkła okiennego w czerwcu odczuł pewną zwyż

kę cen, pozostającą w związku z wycofywaniem różnych 
konkurencyjnych marek. Było to  szkło niesortowane, n a j
gorszego gatunku, a  wypuszczały go huty, przyciśnięte kon
kurencją drobnych hut, zalewających rynek podobnym to
warem. Podejmowano się robót tem najgorszem szkłem na
wet tam , gdzie żądano „czystego szkła lagrowego bez skaz 
i pęcherzy”. Ten stan  rzeczy wywoływał masę reklamacji 
i utyskiwań na szkło krajowe. Wywoływało to dezorjenta- 
cję u konsumentów szkła, którzy przyzwyczajali się do te
go najgorszego gatunku szkła. Obecnie znów został wpro
wadzony normalny gatunek szkła t. zw. gatunek III. Na 
podrzędniejsze hudowle używa się gatunek IV, który hu
ty, w miarę posiadania, dostarczają.

H uty  zdecydowały się na powrót do normalnych gatun
ków: I I I  i IV, których wagonowa cena wynosi loco huta 
zł. 2.16 netto  za 1 m.“ pasów III  gatunku i zł. 1 95 za 1 m.2 
pasów IV  gatunku. W miarę zapasów huty  dają jeszcze 
część m arki konkurencyjnej t. zw. marki „K”, o której wy
żej mowa.

Wiążące materjały i zaprawy.
Cena na wapno utrzym uje się bez zmiany (por. not. 

w zesz. 6/36).
Cena cementu została w dalszym ciągu podniesiona 

i wynosi obecnie 3,40 do 3.60 za 100 kg. w workach pap. 
pary te t st. kol. Łazy. Zwyżka ceny cementu tłumaczy się 
dużem zapotrzebowaniem, które w roku bieżącym dosięgnie 
prawdopodobnie poziomu z roku 1928.



Żelazo i metale.
Ceny żelaza i  metali pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową jest obecnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.40; ołów hutniczy —
0.75; blacha miedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

Ceny gwoździ i drutu  u trzym ują się dotychczas bez 
zmiany; jednakże istnieje pewna tendencja zwyżkowa wsku
tek rozszerzenia podstaw Syndykatu.

F irm a L. Romanns notuje:
gwoździe handlowe zł. 5.22 za skrzynkę 16 kg. zasad

niczo plus dopłaty wg. cementu Syndykatu.
drutu żelazne zł, 37 za 100 kg. plus dopłaty wg. cemen

tu  Syndykatu.

KATOWICE.
Ceny loco cegielnia: cegła zwyczajna 30 — 35, ostro- 

palona 35 — 42, dziurawka 38 — 45, porowata 50 — 60, 
Kleinowska — 70 — 78, Akerm ana — 180 — 220.

Ceny za 1 tonnę loco wagon st. załad.: żwir rzeczny
— 4.70 — 5.70, piasek rzeczny — 6.50, żużel wysokopie- 
cowy łamany -— piasek 4.50, grysik 5.50, szuter 6.00.

Ceny loco budowa: piasek kopalny za 1 r.i“ — 4.50.
ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m* — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do m urow ania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3/4" — 38 — 43, 1" — 45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3” —i 57 — 59, kantówka ciosana •— 38 — 41, k an 
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ
cegła zwycz. (szlufka) loco budowa 1000 szt. 43,00—47,00
cegła — tonówka loco budowa „ „ 50,00
sufitówka Kleina lub Forstera  „ „ 80,00
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. „ „ 85,00
cement w. opakowaniu w workach papier. 100 kg 6,00
cement 15 ton franco stacja Poznań 705,00
wapno nielasowane loco budowa 100 kg 3,20
piasek 1 m3 4,00

żwir kopalniany 1 m3 5,00
tłuczeń z kamieni polnych 1 rrf 11,00

WARSZAWA.
Prognoza, wypowiedziana w tem  miejscu w ubiegłym 

miesiącu, na tem at dalszego kształtowania, się rynku cegla
nego w W arszawie, zdaje się sprawdzać. Podniesienie się 
kosztów produkcji i duże zapotrzebowanie działają wpraw
dzie w kierunku zwyżkowym, nadm ierna jednak zwyżka 
hamowana jest przez potencjalną konkurencję cegielń dal
szych. Nawet przy obecnej wysokiej taryfie  kolejowej cegła 
przywieziona z Górnego Śląska kalkuluje się loco wagon 
W arszawa : cegła pełna 55 zł., dziurawka 48 zł. Ponadto 
liczyć się należy z przygotowaniem się cegielń podwar
szawskich do poważnego zwiększenia produkcji w stosunku 
do roku ubiegłego. Z tego powodu już w niedługim czasie 
nastąpi znaczne zwiększenie podaży cegły na rynku miej
scowym.

Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notu ją loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna i maszynowa — 57 — 59, cegła dziu
rawka  — 56 do 57; trocinówka — 70; cegła Kleina — 85. 

Zakł. ceg Pustelnik notują loco budowa w W arszawie: 
cegła ręczna —• 53 do 58; cegła dziuraivka — 53 do

58;
dach. karpiowa  I gat. 90 — 100; II  gat. 60 —- 80; 

żłobiona I gat. — 140; II  gat. — 120; III  gat. — 70; gą
sior 60 do 70 gr.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 
żwir wiślany loco brzeg Wisły -— 14 — 15.00 zł. za 

1 m3.
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 9.50 zł. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz Główna — 8.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże W isły — 1.60 za m1 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.40 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
p ły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone —- 

5.00;
p ły tk i lastricowe szare —- 8.60, z m arm uru ca rra ra  — 

10.00 ;
pły tk i cemelitowe na elewację — 4 75.

USTAW ODAW STW O I O R ZE C ZN IC TW O

ULGI W ŚWIADECTWACH PRZEMYSŁOWYCH NA 
DRUGIE PÓŁROCZE 1936.

Ministerstwo Skarbu okólnikiem z dn. 25 czerwca b. r. 
Nr. D. V. 40074/4/36 ogłoszonym w N r. 17 Dziennika 
Urzędowego M inisterstwa Skarbi: przewidziało, iż:

Przedsiębiorstwa przemysłowe, wymienione w cz. II  
lit. C rozdziały X V III i XIX taryfy , stanowiącej załącznik 
do artykułu 23 ustaw y o państwowym podatku przemysło
wym, o ile w okresie od dn. 1 lipca 1936 r. do dn. 31 grud
nia 1936 r. powiększą ilość zatrudnionych robotników po
nad najwyższą normę przewidzianą dla świadectw przemy
słowych posiadanych piJzez nich w pierwszym półroczu 
1936:

a) zwolnione będą od obowiązku dopłaty do przewi
dzianej w ustawie o państwowym podatku przemysłowym 
ceny świadectw przemysłowych wyższej kategorji,

b) niezależnie od zwolnienia od obowiązku dopłaty do 
ceny świadectw przemysłowych wyższej kategorji otrzym a
ją, o ile w okresie od dn. 1 lipca 1936 r. do dn. 15 grudnia 
1936 r. powiększą ilość zatrudnionych robotników ponad 
najwyższą sumę, przewidzianą dla posiadanego przez nich

świadectwa przemysłowego, conajmniej przez trzy  mie
siące, bonifikatę ceny świadectwa przemysłowego, w wy
sokości określonej w tabeli na stronie obok, a wynoszącej 
od 10 do 100% ceny wykupionego świadectwa.

Bonifikaty dla przedsiębiorstw  kategorji pierwszej 
świadectw przemysłowych przyznawane będą indywidualnie 
na podania składane do M inisterstw a Skarbu.

Zwolnienie od obowiązku dopłaty do ceny świadectwa 
przemysłowego wyższej kategorji przysługuje przedsiębior
stwom, powiększającym iloś: zatrudnionych robotników, 
z urzędu (bez obowiązku składania indywidualnych po
dań).

Bonifikata z ceny świadectwa przemysłowego dla 
przedsiębiorstw  kat. II  —• V III świadectw przemysłowych 
udzielane będzie przez tery to rja ln ie  właściwy urząd skar
bowy na indywidualne podania płatników, wnoszone do 
dnia 31 grudnia 1936 r., poparte zaświadczeniem miejsco
wego inspektora pracy, stw ierdzającem  najwyższą liość 
zatrudnionych robotników w roku 1936 (do dnia 30 czerw
ca) oraz ilość faktycznie zatrudnionych robotników w o- 
kresie od dnia 1 lipca 1936 r. do dnia 15 grudnia 1936 r. 
według poszczególnych miesięcy.



Wysokość bonifikaty 
% "0od ceny świa

dectwa przemysł we- 
go wymaganego na 
rok 1936 wraz ze 

wszystkiemi dodat-

Zwiększenie ilości zatrudnionych robotników ponad najwyższą normę, przewidzianą w okólni 
kach LL. D. V. 31634/4/35 i D. V. 37101/4/36 przy kategorji świadectwa przemysłowego

II III IV
przy fabrykacji ręcznej przy stosowaniu silników

VIIIV VI VII V VI VII

Przedsiębiorstwa wymienione w  cz. 11 lit. C rozdział XIX taryfy :

10% 0 140 0 70 0 25 0 10 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 _
20% 0 280 0 140 0 50 0 20 0 4 0 2 0 10 0 3 0 2 --
30% 0 420 0 210 0 75 0 30 0 6 0 3 0 15 0 4 0 3 O 1
40'; 0 560 0 280 0 100 0 40 0 8 0 4 0 20 0 5 0 4 —
50 % 0 700 0 350 0 125 0 50 0 10 0 5 0 25 0 7 0 5 —
60% 0 840 0 420 0 150 0 60 0 12 0 6 0 30 0 9 0 6 —
70% 0 980 0 490 0 175 0 70 0 16 0 8 0 35 0 11 0 7 0 2
80% 0 1120 0 560 0 200 0 85 0 20 0 10 0 40 0 13 0 8 —
90% 0 1250 0 625 0 250 0 100 0 25 0 12 0 50 0 15 0 10 —

100% ponad ponad ponad ponad ponad ponad ponad ponad ponad ponad
1250 625 250 100 25 12 50 15 10 4

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO 
W ZAKRESIE PONOSZENIA KOSZTÓW, URZĄDZANIA 

ULIC I PLACÓW.

Najważniejsza zmiana, ja k ą  wprowadza ostatnio 
uchwalona nowela do praw a budowlanego, dotyczy pono
szenia kosztów, urządzania ulic i placów.

W artykułach 64 — 67 została unorm owana ta  spra
wa w wypadku przeprowadzania parcelacji na cele bu
dowlane.

Z tych artykułów’ podajemy najważniejsze w yjątk i: 
....„Art. 04. W razie, gdy plan parcelacji obejmuje ob
szar o powierzchni conajmniej hektara a w miastach, po
łożonych przy portach morskich, conajmniej V2 hektara, 
władza, powołana do zatwierdzenia planu parcelacji (art. 
57), może zobowiązać właściciela tego obszaru do urządzenia 
jego kosztem w sposób przez nią określony, ulic i dróg, 
oraz placów, skweMów i parków, przeznaczonych do użytku  
publicznego, przewidzianych w planie zabudowania rui 
wspomnianym obszarze i do dalszego utrzym yw ania tych 
urządzeń. Ogólna powierzchnia terenu, zajętego przez uli
ce i drogi, place skwery i parki, do których urządzenia mo
że być zobowiązany właściciel obszaru, podlegającego parce
lacji, nie może przekraczać 25% łącznej pouńerzchni w szyst
kich działek budowłanych, przewidzianych w planie parce
lacji, gdy powierzchnia działek nie przekracza 15 hektarów, 
i — 35% łącznej powierzchni tychże działek, gdy ta  ostat
nia przekracza 15 hektarów.

Przy określaniu sposobu urządzenia ułic, bądź placów 
komunikacyjnych, stosuje się przepisy, zawarte w art. 174 
u s t. 3, a jeżełi chodzi o przeznaczone do uży tku  publicznego 
place niekomunikacyjne, skw ery i parki, koszty nakazanego 
ich  urządzenia nie mogą przekraczać kosztów zniwelowania 
te re n u  i urządzenia trawników.

W przypadkach parcelacji terenów, położonych na ob- 
tzarach, gmin wiejskich, władza przed nałożeniem na wła
ściciela obowiązków, określonych w ust. 1, wysłucha opinji 
właściwej izby rolniczej co do słuszności i wysokości obcią
żenia obowiązkami, o których w yżej mowa.

Przeniesienie na osoby trzecie prawa własności dzia
łek, utworzonych wskutek parcelacji, jest zabronione przed

urządzeniem n'ic i dróg, placów, skw irów i parków, do 
których użądzen a właściciel został zobowiązany na podsta
wie ust. 1.

W  przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, wła
dza zezwoli na przeniesienie na osoby trzecie prawa wła
sności conajwyżej 50% ogólnej powierzchni działek, utwo
rzonych przy parcelacji, przed urządzeniem ulic i dróg oraz 
innych urządzeń, jeżeli właściciel przedstawi odpowiednie 
zabezpieczenie wykonania wspomnianych urządzeń w termi
nie, przez władzę określonym.

A rt. 65.. .W  razie, gdy na podstawie art.. 04 został na
łożony obowiązek urządzenia i u trzym ania utic i t. d., wów
czas jednocześnie z przeniesieniem prawa własności poszcze
gólnych działek powinno być przeniesione na nabywców 
tych działek również prawo własności odpowiednich czę
ści wspomnianych urządzeń, przyczem w księdze hipotecz
nej powinny być uwidocznione zarówno przeniesienie na 
nabywców działek prawa iclasności odpowiednich części 
tych urządzeń, jak i obowiązek nabywców do dalszego ich 
utrzymywania.

A rt. 07. Ulice i drogi, oraz />'«<■<', skwery i parki, 
przeznaczenie do użytku publicznego, urządzone na obszarze, 
objętym zatwierdzonym planem parcelacji, gmina na żą
danie ich właścicieli obwiązana jest przejąć bezpłatnie do 
dalszego utrzym yw ania po zabudowaniu conajmniej jednej 
trzeciej działek.

A rtykuł 174 reguluje kw estje opłat od odjaoentów 
zarówno w  wypadku pierwszego urządzenia ulic jak  i za
m iany ieh nawierzchni.

A rt. 174. K oszty pierwszego urządzenia ulic i placów 
komunikacyjnych do szerokości 20 metrów mogą być na pod
stawie uchwały organu stanowiącego gminy, zatwierdzonej 
przez rządową władzę nadzorczą, przekładane przez gminę 
w całości lub części:

a ) .n a  właścicieli działek, przyległych do tych ulic łub 
placów, z uwzględnieniem osiąganych przez nich wskutek 
urządzenia ulic lub placu korzyści, uwarunkowanych mię
dzy inemi sposobem i  gęstością zabudowania oraz charak
terem ulicy lub placu;

b) na właścicieli działek, nieprzyłegających do urządzo
nych ulic lub placów, lub właścicieli przedsiębiorstw <u'bo



urządzeń, znajdujących się tych działkach, gdy w skutek  
urządzenia ulicy lub ulic, placu albo placów, osiągają 
szczególne korzyści.

Oprócz zwrotu wartości gruntów, stanowiących wła
sność gm iny lub przez nią nabytych, mogą być przekłada
ne na podstawie ust. 2 na interesowanych właścicieli 
działek:

a ) , koszty budowy jezdni i chodników, urządzonych 
w sposób, stosowany w danej miejscowości, w  wysokości 
jednak nieprzekraczającej: w  miastach powyżej 75.000 
mieszkańców —■ kosztów wybudowania jezdni z bazaltowej 
drobnej kostki (półbruczku) z  zalaniem spoin masą bitu
miczną, i  kosztów ułożenia chodnika z p ły t betonowych na 
piasku,, z  zalaniem spoin cementem i z ułożeniem krawęż
nika betonowego, lecz bez kosztów urządzenia podłoża jezd
ni; w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter 
użyteczności publicznej, i  w miastach od 25.000 do 75.000 
mieszkańców  — dwóch trzecich, w  innych osiedlach — po
łowy kosztów, obliczonych w spostób określony w yżej;

b) koszty ułożenia przewodu wodociągowego w wyso
kości, nieprzekraczającej kosztów założenia przewodu o 
średnicy 10 cm. i  przewodu kanalizacyjnego w wysokości, 
nieprzekraczającej kosztów założenia przewodu kamionkowe
go o średnicy 30 cm.., oraz koszty urządzenia oświetlenia 
idicznego wzdłuż działki.

Pierwszem urządzeniem iv rozumieniu niniejszego ar
tykułu jest zaopatrzenie Ulicy lub placu w jezdnię i chodni
ki o trwałej łub utrwalonej nawierzchni, odpowiadającej 
wymaganiom art. 172, i  w urządzenia wodociągowe i  ka
nalizacyjne oraz koszty urządzenia oświetlenia ulicznego 
lub w niektóre z  tych urządzeń, gdy ulica lub plac w szyst
kich wymienionych urządzeń jeszcze nie posiada.

Przepisy miejscowe mogą dopuszczać przekładanie na  
interesowanych właścicieli działek kosztów zamiany trwałej 
lub utrwalonej nawierzchni ulicy lub placu, ja k : nawierzch
nia Szosowa, z kamienia polnego i  t. p., gdy ulica lub plac 
taką nawierzchnię ju ż  posiada, na nawierzchnię trwałą z 
ulepszonego materjału, ja k : kostka, klinkier, beton, asfalt 
i  t. p. K oszty takiej zamiany mogą być przekładane tylko  
wtedy, gdy koszty ju ż  istniejącej nawierzchni nie były 
przekładane na właścicieli tych działek. Wysokość prze
kładanych kosztów nie może przekraczać nonn, ustalonych 
w ust. 3 pkt. a), i  nie może być wyższa od różnicy pomię
dzy kosztem urządzenia nowej nawierzchni a kosztem  urzą
dzenia nawierzchni istniejącej.

Koszty urządzenia ulicy lub placu, mogą być przekła
dane jednorazowo po zaopatrzeniu ich we wszystkie urządze
nia, wymienione w  ust. 3, lub też stopniowo, w miarę za
opatrywania idicy lub placu w poszczególne tych urzą
dzeń.

Po zatwierdzeniu uchwały organu stanowiącego o prze
łożeniu kosztów zamierzonego urządzenia ulicy lub placu, 
jeżeli urządzenie takie je s t przewidziane w  preliminarzu  
budżetowym, zarząd gm iny przed przystąpieniem do urzą
dzenia ulicy lub placu może żądać od właścicieli działek, 
na których koszty te mają być przełożone, wniesienia do 
kasy gminnej, odpowiednio do udziału tych. właścicieli w 
pokryciu wspomnianych kosztów, zaliczki w  wysokości, nie
przekraczającej wartości gruntu potrzebnego dla urządze
nia ulicy. Odstąpienie na rzecz gm iny w  stanie wolnym  
od obciążeń hipotecznych i  długów gruntu  o obszarze, odpo
wiadającym udziałowi w pokryciu, kosztów urządzenia uli
cy lub pldćH, 'zwalnia właścieieladziałki od oboiviqxku pła

cenia zaliczki. W  razie nieprzystąpienia przez gminę do 
urządzenia ulicy lub placu w  ciągu roku, albo nieukończe
nia urządzenia ich w ciągu trzech lat od pobrania zaliczki, 
interesowani mogą żądać zw rotu wpłaconej zaliczki.

Zarówno koszty dokonanego urządzenia ulic lub pla
ców, przełożone na właścicieli działek, ja k  i przypadające 
od nich zaliczki na zamierzone urządzenia mogą być ściąg
nięte w drodze administracyjnej.

K oszty urządzenia ulic i placów, przekładane na wla- 
cicieli działek na podstawie niniejszego artykułu, nie mogą 
być nakładane na tych właścicieli działek, których obowią
zujące ograniczenia ustawowe pozbawiają częściowo ko
rzyści, wypływających z urządzenia ulic i  placów, koszty 
powyższe powinny być odpowiednio obniżone lub uiszcze
nie ich odroczone.

M inister Spraw W ew nętm ych w drodze rozporządze
nia, określi, jakie ustawowe ograniczenia, oparte na niniej- 
szem rozporządzeniu lub na innych przepisach prawnych, 
powodują zwolnienie od obowiązku ponoszenia powyższych 
kosztów, bądź też powodują i  w jakim  stopniu zmniejszenie 
lub odroczenie uiszczenia odnośnych wpłat.

N a  zasadach niniejszego artyku łu  mogą być przełożone 
koszty nabycia po 1 sierpnia 1936 r. przez gminę gruntów  
pod ulicami i  placami, chociażby te ulice i  place zostały 
urządzone przez gminę przed dniem wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia”.

W jednym  z końcowych ustępów ustalona została za
sada, iż właściciele działek, których eksploatacja podlega 
ograniczeniom ustawowym, m ają korzystać z częściowe
go lub całkowitego zwolnienia od opłat adjacenckich.

Tę myśl precyzuje następująca rezolucja uchwalona 
przez Sejm parzy okazji uchwalenia te j noweli:

Z w ażyw szy:

l . .ż e  w art. 174 noweli do Prawa Budowlanego w- 
znana została zasada partycypowania adjacentów w pierw
szem urządzeniu ulic i  placów publicznych, a to odpowied
nio do osiągniętych w następstwie urządzenia tych ulic 
i placów korzyści.

2. że własność nieruchoma podlega różnym ogranicze
niom prawnym, ja k  np. ochrona lokatorów i  moratorjum  
dla bezrobotnych, które uniemożliwiają praktyczne uchwy
cenie wspomnianych w yżej korzyści,

3. że wielka ilość nieruchomości nie obejmuje więcej 
ja k  1 do 3 izb mieszkalnych, a  służy do osobistego użytku  
właściciela, w następstwie czego spieniężenie przyrostu  
wartości, spowodowanego urządzeniem ulic i  placów, jest 
uchwytne zazwyczaj jedynie przy transakcjach kupna- 
sprzedaży,

4. że w wypadkach, gdy tereny położone obok tych ulic 
i placów, są przenaczone na uprawę leśną, rolną, ogrodni
czą i t. p. uchwycenie osiągniętych■ w następstw ie urzą
dzenia ulic i  placów, korzyści jest z reguły niemożliwe.

Sejm  wzywa R ząd do uwzględnienia powyższych o- 
koliczności p rzy wydawaniu rozporządzeń wykonawczych 
i  przepisów miejscowych oraz do zastosowania w stosun
ku  do wspomnianych kategorji właścicieli działek, przy  
spłacie dotyczących należności, odpowiadających tym  oko
licznościom ulg, terminów ulgowych i  rat, oraz spłaty tych 
należności świadczeniami w  naturze.



W Y K A Z ZA TW IER D ZO N YC H  BUDOW LI
Dokończenie w ykazu zatw . budowli dla m. W arszawy  

za czas od 7.V. do 28.V. 1936 ód N r. 39i  do U5U zamieści
liśmy w Nr. 27 B iuletynu Przetargowego.

WARSZAWA.

(Dane za czas od 7 /V I do 25/VI 1936 r.)
455 D. m., 9p. — 12000 m3 — Al. na Skarpie 69 — 

wł.: M. Weiss, W-wa, Żórawia 24, tel. 8.39-96 i Z. S. Ro- 
senweinowie, W-wa, Nowogrodzka 40, tel. 9.61-78 — pr. i 
k.: inż.-arch. L. Korngold, W-wa, N atolińska 8, tł. 8.42-35
— wyk.: Przedsięb. rob. inżyn.-budowl. inż. W. Hanna, 
W-wa, Chmielna 26, tel. 2.47-60.

456. D. m., 3p. — 3450 m3 — ul. Ziemowita róg Na- 
czelnikowskiej — w ł.: S. W alter, W-wa, Siarczana 3, tel.
10.01-32 — pr. i k.: bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna 
67, tel. 9.58-51 — w yk.: sp. półg. (m. m ur Pruszyński).

457. D. m., lp . — 1400 m5 — ul.i Zagraniczna 15—wł.: 
małż. Kempa, W-wa, Zagraniczna 15 — pr. i k .: bud. K. 
Kozłowski, W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51 — wyk.: sp. 
gosp.

458. D. m., 3p. — 4900 m3 — wł.: F -m a S. A. „Pluton". 
W-wa, Żytnia 20, tel. 5.80-97 (Zarząd) — pr. i k . : inż.- 
arch. J. Łowiński. W-wa, Walecznych 19, tel. 10.10-32 i 
inż.-arch. J. Ostrowski, W-wa, 6-go Sierpnia 28, tel. 
9.48-41 — wyk.: vacat.

459. D. m., lp . — 100 m3 — ul. Janinówka dz. 17 
■— wł.: W. M atusik W-wa, Janinówka dz. 17 — pr. i k .: 
inż.-cyw. W. Zeligson, W-wa, Złota 23, tel. 6.65-02 — 
wyk.: Przedsięb. budowl. St. Dziewiński, W-wa, Podskar- 
bińska 8, m. 8.

460. D. m., 2p.—3000 m3 — ul. Smoleńska r. Poprzecz
nej — wł.: H. Bornstein i J. Wierzbowski, W-wa, Chłod
na 20, tel. .2.13-41 — pr. i k.: inż.-cyw. W. Zeligson, W-wa, 
Złota 23, tel. 6.65-02 — wy.: vacat.

461. Przeb. — ul. Hoża 9 — wł.: W. Luks, W-wa, 
Hoża 11 — pr. i k.: inż.-cyw. W. Zeligson, W-wa, Złota 
23, tel. 6.65-02 — wyk.: sp. gosp.

462. D. m., part. — 400 m3 — ul. Kołaczkowskiego
— wł.: A. Józikowski — pr. i k.: bud. K. Kozłowski, W-wa, 
ul. Wspólna 67, tel. 9.58-51 — wyk.: sp. gosp.

463. D. m., part. — 600' m13 ul. Sulejkowska 21 •— wł.: 
St. Tomaszewska, W-wa, Sulejkowska 21 — pr. i k.: bud. 
K. Kozłowski, W-wa, W spólna 67, tel. 9.58-51 -— wyk.: 
sp. gosp.

464. D. m., 3p. — 2800 m° — ul. Grajewska r. Ło
chowskiej — wł.: H. Lemański, W-wa, Raszyńska 44 — 
pr. i k.: bud. R. Ostoja - Chodkowski, W-wa, Czerw. 
Krzyża 13, tel. 5.28-94 — wyk.: Przedsięb. budowl. J. 
Kozdrak, W-wa, Łomżyńska 32, tel. 10.19-78.

465. Dob. 4p-a i nad. 2p-r — 1500 m3 •— ul. Równa 
6 — wł.: małż. Krzyczkowscy, W-wa, Równa 6, tel. 
10.23-41 — pr. i k.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, 
Czerw. Krzyża 13, tel. 5.28-94 — wyk.: vacat.

466 D. m., 2p. — 3000 m3 — ul. W ersalska r. Ba
jońskiej — wł.: A. Lothe, W-wa, 6-go Sierpnia 20, tel.
8.21-59 — pr. i k.: inż.-arch. M. Goldberg, W-wa, Nowo
grodzka 18, tel. 9.98-07 i inż.arch. H. Rutkowski, Polna 
52 .■— wyk.: vacat.

467. D. m., 2p. — 3300 m3 — ul. W ersalska r. Bajoń
skiej — wł.: E. Wolfram, W-wa, Długa 25, tel. 11.33-40

pr. i k.: inż.-arch. M. Goldberg, W-wa, Nowogrodzka 
18, tel. 9.98-07 i inż.-arch. H. Rutkowski, W-wa, Polna 
52 — Wyk.: Przedsięb. budowl. i m alarsk. K. Goller, W-wa, 
Złota 56, tel. 2.61-10.

468. D. m., lp . — 900 m3 —ul. Podhalańska dz. 92
— wł.: H. Jabłońska — pr.: bud. W. Czecharowśki, W-wa, 
Koszykowa 33.

469. Nad. 4p-a — )(j00 mi3 t -  ul. W ronia 29 wł.: 
Opatowski, W-wa, Marszałkowska 62 — p r . , i k, : inż.- 
arch. E. Szach - Hopfenstand, W-wa, Marszałkowska 66, 
tel. 8.|>9-71 "—4 , w yk.: vacat. . .

470. D. m., 3p. — 12000 m“ — ul. Nowosielecka 22 
-— w ł.: J . D ukat i L. Rotblit, W-wa, Miła 7, tel. 11.54-65
— pr. i k .: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw, 
Krzyża 13, tel. 5.28-94 —wyk.: sp. półg. (m mur. W, 
Rybacki, W-wa, Marszałkowska 53).

471. D. m., —ul. Bacciarellego 4 — wł.: M. hr. Hut- 
ten-Czapska, W-wa, Górnośląska 16, tel. 9 20-07 — pr.: 
inż.-arch. Z. hr. Plater-Zyberk, Wwa, Chocimska 25, tel 
8.60-15 — k i wyk.: vacat.

472. D ,m., lp . (bl'.źn ) — 1.800 m1 — ul. Lubomel- 
ska 19 — wł.: W. Ganulew'cz, Radość koło W arszawy — 
pr. i k .: bud. J. Turos, W-wa, Żeromskiego 45, tel. 12.62-37
— w yk.: vacat.

473. D. m., part., drewn. — ul. Gorzykowska dz. 27
— w ł.: St. Orzełek — p r .: bud. Paruszewski, W-wa, Poz
nańska 17.

474. D. m., — 4115 m3 — ul. St. A ugusta dz. 4 — 
wł.: małż. Boguta, W-wa, Grenadjerów 44b — pr. i k.: 
bud. J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk.: 
sp. półg, (m. mur. St. Gójski, Mińsk Mazowiecki).

475. D. m., lp . — 1040 m3 — ul. Grenadjerów 36.: 
w ł.: A. Pieniak, W-wa, Grenadjerów 42 — pr. i k .: J. 
Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk.: sp. 
półg. (m. mur. J. Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

476. D. m., 3p. — 3093 m3 — ul. Barska 38 — wł.: 
Mieszkowscy i L. Głębicki, W-wa, Dworska 25 — pr. i k .: 
bud. J 4 Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk: 
sp. półg. (m. mur. St. Gójski, Mińsk Mazowiecki).

477. D. m., 2p. — 2200 n r  — ul. Saska 64 — wł.:
A. Kolitowski, W-wa, Ursynowska' 40-a, tel. 7.14-74 — pr 
i k.: inż.-bud. W Deubel, W-wa, Nowogrodzka 6a, tei. 
9.64-73 — wyk.: vacat.

478. D. m., lp . — 900 m3 — ul. Barcicka dz. 4 — 
w ł.: M. Kuligowska, W-wa, Em. P la te r 30 — pr. i k.: 
arch. M. Krawczyński, W-wa, Cegłowska 11, tel. 12.68-31
— wyk.: sp. półg. (m. mur. J. Makowski).

479. D. m., 3p. — 8000 m3 ul. Radziłowska hip. 1228
— wł.: małż. Plechanowie, W-wa, Zwycięzców 20, tel.
10.18-99 — pr. i k .: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puław
ska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: Przedsięb. budowl. R. Łapiń
ski, W-wa, Zwycięzców 35, tel. 10.35-01.

480. D. m., 1 p. — 550 m3 — ul. Szaserów — w ł.: J. 
Solarski W-wa, Bednarska 26, tel. 2.63-51 — pr. i k .: inż.- 
arch. L. Kario, W-wa, Złota 59a, tel. 5.02-20 — wyk.: 
Przedsięb. budowl. L Solarski, W-wa Widok 1, tel. 6.88-82.

481. Bud. fabr. 2 p. — 17500 nr1 — ul. Wolska 
155/7/9 — wł : „Dobro'in“ Fabr. Chem. przet.. F. A. i G. 
Pal, W-wa, Wolska 159, tel. 5.11-95 — pr.: inż.-arch. L. 
Kario, W-wa, Złota 59-a, tel. 5.02-20 — k .: bud. St. Hoppe 
W-wa, Złota 43, tel, 5.02-41 — wyk.: sp. pólg. (m. bud.
A. Napiórkowski, W-wa, Chmielna 72).

482. D. m., part. — 400 m3 — ul. Sławińska 3 — wł.: 
małż.Bonieccy, W-wa, Sławińska 3 — pr. i k: inż.-bud. 
L. Stodolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk : sp. 
gosp.

483. D. m., 1 p. — 450 m3 — ul. Bazyljańska r. J a 
rosławskiej — w ł.: A. Binenda, W-wa, Bazyljańska r. J a 
rosławskiej — pr. i k . : inż.-bud. L. Stodolski, W-wa., Ziel
na 5, tel. 2.16-33 — wyk.: sp. półg. (m. mur. F. Jankow
ski).

484. D. m., 1 p. — ul. Ziemowita dz. 6 — wł.: A. Ku- 
try s  — p r . : bud A. Paruszewski.

485. D. m., part. — 520 m8 —- ul. Serocka 37 — w ł.:
A. Bachniak — pr. i k . : inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, 
Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk;: sp. gosp.

486. D. m., 2 p. (dwa) — 12500 m5 — ul. Parkowa r. 
K rętej — w ł.: J. Vetter, Lublin, Bernadyńska 15 — pr. 
i k .: bud. M. Szachowski, W-Xva, Kopernika 33, tel. 5.35-30
— w yk.: 1 Przedsięb. budowl., F. Gorzkowski, W-wa, Rej
tan a  4, tel. 7.11-85.

4$7. D, rn., 1 p. — 1500 m* —. ul. Barcicka j \  Cuga
— wł,:. F. Pofzeziński i M. Wilczyński •—• pr.: ś. p, bud.



K. Lam parski — k.: bud. B. Biczyński, W-wa, Strzelecka 
28 — wyk.: sp. pólg.

488. D. m., 3 p. — 3500 m3 — ul. Szustra 126 — wł.: 
małż Żochowscy, W-wa, Bałuckiego 32, tel. 9.40-59 — 
pr. i k .: inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 
31, tel. 12.77-44 — wyk. sp. połg. (m. mur. Szewczyk).

489. D. m., 1 p. —  700 m3 —  ul. Bytomska 5 —  wł.: 
Br. Woyda, W-wa, Poznańska 11 — pr. i k.: inż.-arch. J. 
Szperling, W-wa, Pankiewicza 4, tel. 9.81-98 — wyk.: 
Przedsieb. budowl. B. Mruczyński, W-wa, Grenadjerów 35, 
tel. 10.20-71.

490. D. m. 1 p. — 1400 m* — ul. Górskiego pare. 19
— wł.: W. Jędrzejewicz, W-wa, Filtrow a 68 — pr. i k.: 
inż.-arch. T. Pułaski, W-wa, Zielna 9, tel. 6 21-88 — w yk.: 
Przedsięb. budowl. St. Tomaszewski, W-wa, Puławska 29. 
tel. 8.97-66.

491. D. m., 1 p. — 1600 m3 -— ul. Górskiego — wł.: 
St. Widomski, Wilno, Dyr. Izby Skarbowej — pr. i k.: 
inż.-arch. Teodor Bursze, W-wa, W awelska 32, tel. 8.10-39
— wyk.: Przedsięb. budowl. St. Tomaszewski, W-wa, P u
ławska 29, tel. 8.97-66.

492. D. m., 1 p  —• 1800 m3 — ul. Poselska — w ł.: 
Z. Hilchen, W-wa, Obrońców 31 -— pr. i k.: inż.-arch. J. 
Ambroziewicz. W-wa, Kamedułów 31, tel. 12.77-44 — wyk.: 
Przedsięb. techn.-budowl. Wł. Lejman, W-wa, Berezyńska
16, tel. 10.36-05.

493. D. m., 1 p. drewn. — 1600 m3 — ul. Złotkowska
38 — wł.: małż. Bytczak, W-wa, Złotkowska 38 — pr. i k.: 
inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel.
12.77-44 — wyk.: sp. gosp.

494. D. m., part. — 600 m3 — ul. Stradecka dz. 31 — 
wł.: małż. Kucharczak, W-wa, Stradecka 31 — pr. i k . : 
inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel.
12.77-44 — wyk.: sp. gosp.

495. D. m., 4 p — 4000 m3 — ul. Grochowska 52 R.
— wł.: S. K lajtm an, W-wa, Grochowska 52 R — pr. i k.: 
inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, te!.. 2.81-21 —  wyk.: 
vacat.

496. Nad., 3 p.-a — 760 m3 — ul. Grochowska 149a
— wł.: R M ajnem er — pr. i k . : inż.-arch. H. Baruch, 
W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: sp. półg.

497. D. m., 9 p. — 15000 ms — Al na Skarpie 67 — 
wł.: inż. Cz. Tabor, W-wa, Piusa XI 16a, tel. 8.33-24 — 
pr. i k.: inż.-arch. B. Żurkowski, W-wa, Hoża 39, tel. 9.47-20
— wyk.: Przedsięb. budowl. Al. Gutt, W-wa, ul. Szustra 
36, tel. 8.71-88.

498. D. m., part. — 400 m3 — ul. Filomatów — wł.: 
małż. Dalewscy, Grodzisk Maz. — p r i k . : bud. S. Oster- 
man, W-wa, Królewska 8, tel. 2.03-54 — wyk.: sp. półg. 
(m. cies. S. Skwierczyński, W-wa Przemysłowa 27).

499. D. m., 3 p. — 4800 m3 — ul. Bałuckiego r. Odo- 
lańskiej — wł.: J. Wasilewski, W-wa, Targowa 46, tel. 
10.28-17 — pr. i k.: inż.-arch. S. Barylski, W-wa, Dąbro
wiecka 25, tel. 10.21-40 — wyk.: sp. półg. (m. bud. S. D ra
ba, W-wa, Puławska 57).

500. Dob. — 1300 m3 — ul. Grenadjerów 46a — w ł.: 
M. Czerwiński, W-wa, Wolska 122 —  pr. i k.: bud. E. 
Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, tel. 9.21-47 — wyk.: 
vacat.

501. D. m., 1 p. — 1120 m3 —  ul. Zamieniecka przy 
Pustelnickiej — wł.: małż. Chudzyńscy, W-wa, Koszyko
wa 53 —  pr. i k.: inż.-arch. St. Mizerski, W-wa, Widok 
12, tel. 5.22-84 — wyk.: sp. gosp.

502. D. m., 2 p. — 4000 m" — ul. Grochowska r. Kic- 
kiego — wł.: W. Baczyński, W-wa, Grochowska r. Kic- 
kiego — pr. i k.: inż.-arch. St. Mizerski, W-wa, Widok 12, 
tel. 5.22-84 — wyk.: sp. gosp.

503. D. m., 3 p. — 3400 m8 — PI. Inwalidów 10 (dz. 
3) — wł.: Z. Słomiński, W-wa, Żelazna 73, m. 18 — pr. 
i k.: inż.-arch. B. Lachert, W-wa, Katowicka 9, tel. 10.25-33 
-— wyk.: Przedsięb. rob. bud. J . Jaworski i R. Baranowski, 
W-wa, Pęcicka 26, tel. 12.59-66.

504. D. m., 3 p. — 3400 m3 — PI. Inwalidów 10 (dz. 
3) — wł.: J . Jaworski, W-wa, Cieszkowskiego 3, tel. 
12.61-66 — pr.; k. i wyk.: (patrz  poz. 508).

505. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Wiśniowa 9 —  wł.: 
S. Migała, W-wa, Wiśniowa 9 —  pr. i k.: bud. J . Olczak, 
W-wa, Ordynacka 8, tel. 6.99-44 —  wyk.: sp. półg.

506. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Kozietulskiego 4 — 
wł.: Z. i J . Merc, W arszawa, M arszałkowska 49 — pr. i k.: 
inż.-arch. Z. Konrad, W-wa, Gruzińska 3 tel. 10.29-69 — 
wyk,: Przedsięb. budowl. J. Odorowicz i J . Książek, Wawer, 
Widoczna 4, tel. w W arszawie 8 63-95.

507. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Kozietulskiego 4 — 
wł.: małż. Konrad, W-wa, Gruzińska 3, tel. 10.29-69 — 
pr.; k.: i wyk.: (patrz  poz. 506).

508. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Kozietulskiego 4 — 
wł.: K. i St. Jacuk, W-wa, Pańska 36, tel. 6.09-62 — pr.; 
k. i wyk.: (patrz poz. 506).

509. D. m., 2 p. — 1600 m8 — ul. Kozietulskiego 4 — 
wł.: małż. Brodzińscy, W-wa, M arjensztat 6, tel. 208-20
— pr.; k. i wyk.: (patrz  poz. 506).

510. D. m., 2 p, — 1600 m3 — ul. Kozietulskiego 4 — 
w ł.: Stanisławscy, W-wa, Krechowiecka 5, tel. 12.58-18 
i 12.71-17 — pr.; k. i wyk. (patrz poz. 506).

511. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Kozietulskiego 4 
-— wł.: małż. Przyborowscy, Krechowiecka 5, tel. 12.61-47
— pr.; k : (patrz poz. 506) — wyk.: sp. półg.

512. D. m., 1 p. — ul. Św. Wincentego — w ł.: P. Le
szczyński — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska
17.

513. D. m., 1 p. — 1400 m3 — ul. Stoczkowska 11 — 
wł.: Cz. Szenk, W-wa, Stoczkowska 11 — pr. i k.: inż.-arch.
E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: 
sp. połg. (m. mur. J. Jasiński, Wołomin).

514. Nad., lp -a  — 320 m3 — ul. Hetm ańska 23 — 
w ł.: J. Wrzosek, W-wa, H etm ańska 23, tel. 10.12-51 — 
pr. i k.: inż.-arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel.
10.12-51 — wyk.: sp. półg.

515. D. m., 2 p. — 2120 m! — ul. Kaleńska 11 — wł.:
F. Bugaj, W-wa, Stoczkowska 5 — pr. i k.: inż.-arch. E. 
Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: 
vacat.

516. D. m., part. — 300 m3 — ul. M ajdańska dz. 3
— wł.: P. Skura, W-wa, Dobrowoja 14 — pr. i k.: inż.- 
arch. E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — 
wyk.: sp. gosp.

517. D. m., part., drewn. (blizn.) — 650 m3 — ul. 
Stradecka dz. 35 — wł.: F. Made jak  i J . Wysocki, W-wa, 
Stradecka dz. 35 — pr. i k.: inż.-arch. J . Ambroziewicz, 
W-wa, Kamedułów 31, tel. 12.77-44, wyk.: sp. gosp.

518. D. m , 4 p. — 4700 m3 — ul. Jaworzyńska 7 — 
w/.: E. Romański, W-wa, Adama P ługa 1/3, tel. 8.28-24 — 
pr. i k.: bud. M. Wiliński, W-wa, Szczygla la ,  tel 2.02-97—• 
wyk.: Sp. gosp. (m. mur. E_ Puka).

519. D. m., 2 p. —- 5000 m3 — u!. Promenada 5/7 — 
wł : J. Rechtszafen, W-wa, Ś-to Krzyska 25, tel. 2.89-50 — 
pr. k.: inż.-arch. M. Szabuniewicz, W-wa, Mazowiecka 7, 
tel. 5.09-85 —  wyk.: Przedsięb. budowl. J. Halber, W-wa, 
Koszykowa 51, tel. 8.57-67.

520. D. m , 1 p. — 1150 m3 — ul. Cegłowska 36 — 
wł.: małż. Dones, Rembertów — pr. i k.: inż.-bud. W. 
Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — wyk.: vacat.

521. D. m., 1 p. —  1175 m3 — ul. Remiszewska dz. 12
— w ł.: M. Kierski, W-wa, Jagiellońska 36 — pr. i k : inż.- 
arch. K. Kuczyński, W-wa, Smolna 16, tel. 6.31-12 —• wyk.: 
vacat.

522. Nad., 1 p —  250 m3 —  ul. Liwska 11 — wł.: H. 
Matulewicz, W-wa, Liwska 11 — pr. i k.: inż.-arch. K. Ku
czyński, W-wa, Smolna 16, tel. 6.31-12 — wyk.: Sp gosp.

523. D. m., 3 p. — 5400 m3 — ul. Bukowińska r. Czer- 
niewickiej — w ł.: Wł. Chłopik, W-wa, Bukowińska r. Czer- 
niewickiej — pr. i k . : inż.-cyw. K. Srokowski, W-wa, No
wy Świat 3, tel. 6.24-14 — wyk.: Sp. półg.

524. Nad., 2 i 3-go p-er — 1100 m3 —- ul. Brylowska 
14 —wł.: małż. Trzecieccy, W-wa, Brylowska 14, tel.
5.18-61, pr. inż.-arch. J. Zawadzki, Wilcza 9, K.: bud. S. 
Bożedaj, W-wa, F rascati 12, tel. 8.31-45 — wyk.: Przeds. 
budowl. J. Godlewski, W-wa, W ileńska 9, tel. 10.04-91.

525. Rozb. —  320 ms ul. Czeczotta 33 —  wł.: St Woy- 
ciechowski, W-wa, Czeczotta 33, tel. 8.43-64 — pr. i k.: 
inż.-arch. S t Woyciechowski, W-wa, Czeczotta 33, tel. 
8.43-64 — wyk.: Sp. półg. (m. bud. S. Draba, W-wa, Pu
ławska 59).

526. D. m., 5 p. —  15000 m* — ul. Górczewska 17 — 
wł.: H. Sowa, W-wa, Ceglana 10, tel. 2.13-53 — pr. i k.:



inż.-cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy Świat 34, tel.
6 24-14 — w yk.: sp. pólg. (m. m ur. K. G rum an, Leśno p. 
Błonie).

527. D. m., 4 p. —  6250 m3 — wł.: J . Arnold, W-wa, 
Miodowa 1, tel. 6.84-91 — pr. k : inż.arch. K. Jakimowicz, 
W-wa, Langiewicza 27, tel. 8.32-55 — w yk.: Przedsięb. 
budowl. F . Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, tel.
9.21-47.

528. D. m., 1 p. — ul. Chryzost. Paska dz. 20 — w ł.: 
Jung i Marcinkowska — p r . : inż. - komunik. T. W asilew
ski, W-wa, Mickiewicza 30, tsl. 12.69-98.

529. Nad., 2 p p-r. — 1660 m3 — ul. Grochowska 52 b
— wł.: J. Nazimek,. W-wa, Grochowska 52b, tel. 10.17-79 — 
pr. i k. inż. kom. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, 
tel. 12.69-98, wyk.: Przedsięb. budowl. J . Nazimek, W-wa, 
Grochowska 52b, tel. 10.17-79.

530 D. m., part., drewn. — ul. Bolesławicka 25 — 
wł.: J. W agiński —  pr. bud. A. Paruszewski, W-wa, Po- 
znanska 17

531. D. m., 1 p. 2200 m3 — ul. Racławicka dz. 85 — 
wl.: inż. dr. ppłk. A. Popowicz, W-wa, Rakowiecka 57, tel.
9.12-09 — pr. i k.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, Nowogrodz
ka 3, tel. 9. 33-90 — wyk : Przedsięb. budowl. J. Garbacz. 
W-wa, Opaczewska r. Beresteckiej, tel. 8.17-04.

532. Bud. fabr., 1 p. — 1400 m3 — ul. T atarska 4, — 
wł.: Warsz. Zakł. Odk. i Sortow. Odp., W-wa, T atarska  4, 
tel. 1170-70 — pr. i k .: inż-arch. E . OJeszyński, W-wa, 
Mokotowska 11, tel. 8.89-17 — wyk.: vacat.

533. D. m., 1 p. —  1500 m3 — ul. Nobla 5 — wł.:
H. Dmowska, W arszawa, ul. Zwycięzców — pr.: bud. Z. 
Pstrusiński, W-wa, Krochmalna 83, tel 5.97-73 —  k i wyk.: 
vacat.

534. D. m., 2 p. — 2200 m3 — ul. Walecznych dz. 19 — 
w!'.: R. Łapiński, W-wa, Zwycięzców 35 — pr. i k.: bud. 
Z. Pstrusiński, W-wa, Krochmalna 83, tel. 5.97-73 — wyk.: 
Przeds. budowl. R. Łapiński, W-wa, Zwycięzców 35. tel. 
10.35-01.

535. D. m., 1 p. — 1400 m3 — ul. K orytnicka 15 — 
wł.: J. Baranowska, W-wa, Wilcza 78 — p r .i k . : bud. K. 
Baranowski, W-wa, W i’cza 78 —  wyk.: Przeds. bud K. 
Baranowski, W-wa, Wilcza 78, tel. 8 32-66.

536. D. ni.,, 1 p. (szereg ) — 1200 m3 —  ul. Szregera 
dz. 46 (wł. P. Aleksiuk) dz 47 (wł.: E tw id i M arten s); 
dz. 51 (wł.: W. Lipko) i dz. 51 (wł : E . St. Steszowie) — 
pr.; k i wyk.: B. P, K.

537. D. m., 4 p. —- 8000 ms — ul. Idzikowskiego r. Na- 
górnej — wł.: J. Gezundheit, W-wa, Solna 16, tel. 11.06-10
— pr. i k.: inż.-arch. E, H erstein, W-wa, Ś-to Je rska  28, 
tel. 12.29-89 — wyk.: vacat

538. D. m., 3 p. —■ 6095 m* — ul. Koźmińska r. Dmo
chowskiej w ł.: J  Mickun, W-wa, Czerniakowska 203, tel. 
9.72-38, pr. i k.: inż. Cyw. A. Henrych, W-wa, Kopernika
12, tel. 2.12-66, wyk. vacat.

539. Nad. — 2400 m" — ul. 11-go Listopada 4, wł.: 
małż. Kosińscy, W-wa, Hotel Europejski, pr. i k.: inż.- 
arch. E. Piotrowski, W-wa, Bagatela 10, tel. 8.71-19, wyk. 
vacat.

540. D. m., 3 p. — 3300 m3 — ul. Mickiewicza r. Mi- 
rosławskiego, wł.: St. Płoski, W-wa, Korzeniowskiego 5, 
tel. 8.35-03, p r .: inż.-arch. St. Płoski, W-wa, Korzeniow
skiego 5, tel. 8.35-03, k . : inż.-arch. A. Węgrzecki, W-wa, 
Zajączka 7, tel. 12.61-16, wyk.: Przeds. budowl. St. Płosik, 
Warszawa, Ogólna 5, tel. 11.42-34.

541. D. m., 1 p. — ul. P io tra Skargi 49 — wł.: St. 
Janiak, pr.: inż.-arch. T. Ćwierdziński, W-wa, Szopena 17, 
tel. 8.95-47.

542. D. m. 1 p. — 1600 m3 — ul. Aldony dz. 7, wł.:
S. Wacholderowa, W-wa, Złota 16, tel. 2.82-14, pr. i k.: 
inż.-arch. M. Neufeld, W-wa, Ursynowska 30, tel. 8.85-74, 
wyk.: Przeds. bud. M. Berłowicz, W-wa, W ierzbowa 11, 
tel. 5.07-68.

543. D. m. 1 p. ■— ul. Zamieniecka — wł.: E. Grodzi
cka, pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

544. D. m., 3 p. — 5000 m8 — ul. Herbutowska 3, 
wł.: J. Duda, W-wa, Herbutowska 3, pr. i k.: inż.-arch. 
St. Zaleski, W-wa, Czeczota 4, tel. 8.88-29, wyk.: Przeds. 
bud. J. Duda, W-wa, Herbutowska 3.

545. D. m., 1 p. —  ul. Ramowa —  wł.: Walczak 
i Knik, pr.: inż.-arch. W. Adamski, W-wa, R ejtana 9, tel. 
8.47-25.

546. Dob i nad. 1 p-a — ul. Złotopolska r. Lasiń- 
Skiej — wł.: Szenkier, p r.: bud. A. Paruszewski, W-wa, 
Poznańska 17.

547. D. m., 3 p. — 12000 m3 — ul. Chełmska 16, wł.: 
Szatołow i Puchalska, W-wa, Chełmska 16, pr. i k.: inż.- 
arch. M. Kon, W-wa, M arszałkowska 95, tel. 9.88-80, wyk.: 
sp. półg. (m m ur J. F rydrysiak, W-wa, Komorska 41 i m. 
cies. W. Pawłowski, W-wa, Chmielna 85).

548. D. m., 1 p. (bliźn.) — ul. Obozowa dz. 70 — 
wł.: małż. Lubbe, pr.: arch. J . Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

549. D. m., 2 p. — ul. Chłopickiego 15 — wł.: Gra- 
nicki, pr.: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickie
wicza 30, tel. 12.69-98.

550. D. m., 2 p. — 3600 m“ — ul. Walecznych r. Ka
towickiej, wł.: J. Rapacka, W-wa, Kujawska 3, tel. 9.07-72, 
pr. i k.: inż.-arch. K. Jakimowicz, W-wa, Langiewicza 27, 
tel. 8.32-55, wyk.: Sp. Przem. Budown., W-wa, Klonowa 5, 
tel. 8.50-81.

551. D. m., 1 p. — ul. Obozowa dz. 43 — wł.: R. H a
man, pr.: bud. J . M atula, W-wa, Sienna 40.

552. D. m., 2 p. — ul. Święciańska dz. 15 — wł.: A. 
Fielke, pr.: bud. M. Truszkowski, Wwa, Kaniowska 2 .

553. D. m., 1 p. — ul. Perkuna dz. 87 — wł.: E. Klim- 
czewsKi, p r . : arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

554. D. m., 1 p. — Gorzykowska 2 — wł.: J. i M. 
Przygoda, pr.: arch. Grabowski.

555. D. m., 4 p. — 10000 m3 — ul. Stalowa r. Kono
packiej, wł.: St. Turkowski, W-wa, Środkowa 11, tel. 
10.15-21, pr. i k.: inż.-bud. J. Ćwikieł, W-wa, Mochnackie
go 17, tel. 8.07-15, wyk.: vacat.

556. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Katowicka — wł.:
E. Guniewiczowa, pr.: inż.-arch. S. Olczakowski, W-wa, 
Berezyńska 27, m. 2.

557. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Jankowska dz. 24,. 
wł.: małż. Kalinowscy, W-wa, Raszyńska 58, tel. 8.08-73, 
pr. i k.: inż.-arch. K. Kalinowski, W-wa, Raszyńska 58,. 
tel. 8.08-73, wyk.: sp. półg.

558. Nad. — 1000 m“ — ul. Nowy Świat 5 — wł.: 
Grochowscy, W-wa, Nowy Świat 1, pr. i k.: bud. P. Hoser,. 
W-wa, Wolska 31, tel. 6.16-32, wyk.: sp. półg.

559. D. m., 4 p. — 8200 m“ — ul. Ząbkowska 39, wł.: 
Rotman, Wwa, Franciszkańska 22, pr. i k.: inż.-arch. J. 
Kranc, W-wa, ś-to  Jerska 11-a, tel. 11.75-04, wyk.: Przeds. 
budowl. F r. Karwowski, W-wa, ul. Tarchomińska 9, teL
10.02-55.

560. Dob., 1 p. — ul. Żmudzka 1 — wł.: Michalczyk,, 
pr.:. bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

*561. D. m., 2 p. — ul. Osiecka dz. 2 — wł.: Mazur i 
Siennicki, p r.: inż.-arch. Z. Mischal, W-wa, Leszczyńska
8, tel. 6.23-46.

562. D. m., 2 p. — ul. Domejki dz. 204 — wł.: Metel- 
ski i Śniegowie, pr.: arch. J . Zawadzki, W-wa, Wilcza 9.

563. D. m., 6 p. — 8500 m“ — Al. na Skarpie, wł.: 
płk. Trojanowski i płk. Kuciowa, Równe, pr. i k.: Inż. Z. 
Łuczak, W-wa, Al. Szustra 34, wyk.: Tow. Inż. Bud. 
„Traw ers”, W-wa, Piusa 22, tel. 8.79 - 76.

564. Nad., 1 p-a, — ul. Kawcza 55 — wł.: P. Doniec, 
p r.: bud. J . M atula, W-wa, Sienna 40 .

Dane dla m. Łodzi za czas od 1 do 18.VI. 1936 od 
N r. 334 do 427 zam ieściliśmy w N r. 27 —  28 B iuletynu  
Przetargowego, za czas od 19 do 27. VI. 1936 ód N r. 428 
do 465 zamieściliśmy w N r. 29 Biid. Przetargowego.

ŁÓDŹ.
(Dane za czas od 29.VI. — 4.VII. 1936 r.).

466. D. m., part. — 400 m‘ — ul. Kołowa dz. 18 — 
wł.: R. Kosiński — pr. i k.: Inż. J . Weiss.

467. D. m., 1 p —  600 m3 —  ul. 28 Pułku Strz. Kan. 
65 — wł.: A. Thiel — pr. i k. bud. A. Krauss, Łódź ul. 
N aw rot 8, tel. 259-39.

468. D. m., p a rt. — 400 m3 — ul. Racławicka 44 — 
wł.: H. Góralski — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9.

469. D. m., part. — 450 m’ — ul Norwida 2 — wł.:
S. Grabowski — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Oby
w atelska 30, tel 162-50.

470. Rozb., 1 p. — 700 m3 —  ul. Wilanowska 33 — 
wł.: Małż. Kubiccy —  pr. i k . : Inż. J . M illauer, Łódź, ul. 
Narutowicza 75.

471. D. m., p a r t — 300 n f  —  ul. Al. Róż 11 — wł.: 
R. Teszner —  pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. Wigu
ry  9.

472 D.m., p a rt. —  400 m’ — ul. Kraszewskiego dz. 
5 — wł.: J . Gadzinowski — pr. i k .: Inż. W. Woźnicki. 
Łódź, ul. W igury 9.



473. D m.y part. ■— 350 m"3 ul. Nowy Świat 4b — w ł.: 
F. Adamczyk — pr. i k .: Inż. Z. Rydzewski. Łódź, ul. 
Gdańska 106, tel. 200-59.

474. D. m., 1 p. — 700 n r  — ul. Ciepła 7 — wł.: 
małż. Białek — pr. i k . : Inż B. Sydrański, Łódź, ul. Że
romskiego 12, tel. 121-37.

475. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Tarnowska 18 — 
wł : R. Streckenbach — pr. i k.: bud. A. K rauss, Łódź, 
ul. Nawr'ot 8, tel. 259-39.

476. D. m., part. — 450 m3 — ul. Wolna 16 — wł.:
F. W eikert — pr i k.: Inż. J. Fuchs, Łódź, ul. Pomorska
5, tel. 245-33.

477. I), m., 1 p. — 700 n f  — ul. Helska — wl.: M. 
Strzeszyńska, — pr. i k .: Inż. J. Fuchs, Łódź, ul. Pomor
ska 5, tel. 245-33.

478. D. m., part. — 300 n f  — ul. Hutnicza dz. 6 — 
w ł.: St. Józefiak — p r i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9.

479. Dob., part. — 400 m3 — ul. Brzezińska 114 —-

wł : J. F ryderyk — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9.

480. D. m., 2 p. — 1950 m3 — ul. Franciszkańska 93— 
w ł.: W. M arciniak — pr. i k.: Inż P. Baszkirów, Łódź, ul. 
Srebrzyńska 75.

481. D. m., 3 p. — 5000 n f  — uł. Narutowicza 90 — 
wł : M. Pacanowski — pr. i k.: Inż. Mtintz, Łódź, ul. Wól
czańska 23, tel. 181-92.

482. D. m., 1 p. — 1000 n f  — ul. F la tta  9 — w ł.: 
W. i Ł. Ostrowscy — p r  i k .: Inż. S. Derkowski, Łódź, ul. 
6-go Sierpnia 70a, tel. 209-11.

483. Nad. — 600 rń1 — ul. Łagiewnicka 190 — wł.: 
W. Kulak — pr. i k : bud. St. Wizner, Łódź, ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50.

484. D. m., 1 p. — 800 n f  — ul. Jarzębinowa 11 — 
w ł.: Z S re jte r — pr. i k.: Inż. H. Derkowski, Łódź, ul. 
Przejazd 82, tel 162-20.

485. D. ni., part. — 520 m3 — ul. Leszczynowa 5 — 
w ł.: J. Kozłowski — pr. i k : Inż. R. Hans, Łódź, ul. Ki
lińskiego 96, tel. 192-62.

Z  REJESTRU FIRM
Część wykazu z rejestru firm  zamieściliśmy w N r. 29 Biuletynu Przetargowego.

WARSZAWA.

A. XVIII 230. ,,Jan Szulc". Przedmiot przedsiębior
stwa stanowi prowadzenie „Cegielni Odolany“ w Odola
nach pod W arszawą oraz wyrób cegieł w wydzierżawionej 
„Cegielni Włodysławów" w Grodzisku Mazowieckim.

6.V.1936.
A. XXV 1. „Biuro Techniczno- Instalacyjne Józef 

Buczkowski i S-ka“. Edwardowi Kleinerowi udzielono 
prokury. Czesław Iżycki ze spółki ustąpił. Do spółki przy
stąpił Zbigniew Szulc. Józef Buczkowski zmari Spadko
biercy zmarłego Józefa Buczkowskiego upoważnili Zbig
niewa Szulca do reprezentowania spółki w ich imieniu.

20.V.36.
B. 10.227. „Biuro Eksportowe Produkcentów Cementu,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie, 
Czackiego 1. Komisowa sprzedaż na eksport klinkieru 
cementoowego, cementu portlandzkiego, cementu rom ań
skiego, cementu specjalnego i wszelkich inych wodotrwa- 
łych materjałów wiążących, z wyjątkiem wapna hydra
ulicznego. K apitał zakładowy 50.000 złotych. Zarząd: 
Józef Przelelski, Jan  Toeplitz, Władysław Gierlicki, Wi- 
tld  Leszczyński, Kazimierzwi Żaczkowi udzielono łącz
nej prokury. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zaw arta na mocy umowy z dnia 17 kwietnia 1936 r. do 
dnia 31 grudnia 1837 r. z prawem przedłużenia.

26.V.36.
A. XLIV 190. „Kamieniołomy Granitu Zdziłów w Kle- 

sowie Inż. A. Czeżowski" w W arszawie, Wspólna 7. 
Eksploatacja kamieniołomów w Klesowie, oraz wykonywa
nie robót kamieniarskich i budowlanych. Adam Czeżow
ski.

30.V.36.
B. 7138. „Towarzystwo Fundamentowe ’.Raymond1* 

Spółka Akcyjna". Józef Kasperski z zarządu ustąpił. Za
rząd stanowi Naum Frumkin. Prokura Naum a Frum kina 
wygasła.

2.VI.36.
A. IX 164. „Fabryka Portland Cementu „Wrzosowa" 

Aleksander Kwest". Przedsiębiorstwo wniesione zostało do 
spółki pod firm ą: „Wrzosowa" Fabryka Portland Cemen
tu Spółka Akcyjna".

4.VI.36.
B. 10.232. „Kom Dro Biit", Polskie Towarzystwo Bu

dowy Dróg, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 
w Warszawie, Mazowiecka 3. Budowa dróg o wszelkiego 
rodzaju nawierzchniach, jakoteż fabrykacja i sprzedaż 
wszelkich do budowy dróg potrzebnych m aterjałów  i wy
pożyczanie sprzętów do konserwacji dróg potrzebnych. 
Kapitał zakładowy 700.(100 złotych. Zarząd: Jerzy  Bała- 
ban, Edwin Pawłowicz. Członek zarządu Jerzy  Bałaban 
upoważniony został do samodzielnego reprezentowania 
spółki. , |
y r, 4,VI:36., ...... , ; , .. . ... > , ., ^

■ A. XLIV 194. „Przedsiębiorstwo Budowlane Inż. R. 
Białkowski, H. Jasiński i ’S-ka" w W arszawie, Ą1 Je ro 

zolimskie 18. Prowadzenie robót budowlanych. Roman 
Władysław Białkowski, Czesław Henryk Jasiński, Henryk 
Wiadysław Hoffman, Spółka jawna. Spółkę reprezentują 
dwaj spólnicy łącznie.

10.VI. 36.
A. XXXIII 1. „Inżynier C. Podlecki W. Słobodziński 

i S-ka". Przedsiębiorstwo inżynieryjno - budowlane. O twar
to oddział w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej 54. (Zarzą
dzono wpisanie do miejscoowego rejestru  handolwego).

13.VI.36.
A. XLII 212. „Przedsiębiorstwo Robót Stolarskich 

Antoni Urbanowicz i S-ka“. Firm a obecnie brzmi: Przed
siębiorstwo Robót Stolarskich Antoni Urbanowicz". Je
rzy Wieniawski ze spółki ustąpił. Całe przedsiębiorstwo 
przeszło na wyłączną własność Antoniego Urbanowicza, 
który prowadzi je  nadal jednoosobowo.

15.V.36.
A. XLIV 198. „Zakłady Ceramiczne „Marki" Ch. 

Kapłan i S-ka". w Markach, pow. W arszawskiego. Pro
wadzenie przemysłu i handlu cegłą, artykułam i ceramicz- 
nemi oraz pokrewnemi. M ajer Wad je Litman, Chaskiel 
Kapłan. Gowsiejowi Kłocmanowi, M'chelowi Frydmanowi 
i Chilowi Litmanowi udzielono łącznej prokury. Spółka 
jawna.

18.VI.36.

RÓŻNE.

Do rejestru  handlowego. A. 2123 wpisano dnia 11 ma
ja  1936, przy firm ie Robert Streit, Hurtownia Materjałów 
Budowlanych w Katoowicach, że firm a obecnie brzmi: 
Robert Streit, Fabryka papy dachowej i Skład materja
łów budowlanych, a siedziba tejże jest w Katowicach, ul. 
Mickiewicza 19. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest fabry
kacja papy dachowej i m aterjałów  izolacyjnych, oraz 
handel różnym rodzajem m aterjałów  budowlanych i wy
konanie specjalnych robót budowlanych.

28 m aja 1936.
16.913. P rzy firm ie „Aron Jozef Rachman w Lubli

nie", wciągnięto wpis: Powyższa firm a otrzym uje brzmie- 
n 'e: „Przedsiębiorstwo Budowlane Bracia A. i J. Rach
man, spółka jawna w Lublinie", prowadzenie wszelkich 
robót w zakresie budownictwa i pokrewnych dziedzin 
wchodzących. Siedziba w Lublinie, Krakowskie Przed- 
mieśc e 30. Wspólnicy: Aron-Jozef Rachman i Jakób Rach
man. Spółka jawna, istnieje na mocy umowy z 20 marca 
1936.

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Piń
sku Wciągnięto w dniu 22 czerwca 1936 r. do Działu A. 
pod Nr. N r.: |

10912. „Inżynier D. I. Kołodny i spółka, przedsię
biorstwo robót budowlanych w Pińsku", ul.. Kościuszki 5. 
Spólnikami są: Dawid-Jehuda Kołodny, Lew Kołodny i 
Mendel Stolar, zamieszkali w Pińsku. Spółka została za
w arta  w dt)iu lf^ m aja 1936 r. na czas nieograniczony. 
K apitał zakładowy spółki wynosi 10.000. zło,



PRZEGLĄD CERAMICZNY
ORGAN OFICJALNY STAŁEJ DELEGACJI ZRZESZEŃ PRZEMYSŁOWCÓW CERAMICZNYCH R. P.

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :

P. P.: I. Ehrenpreis, inż. J . Merz — Kraków, H. Griinfeld— Katowice, arch. J. Handzelewicz — Grudziądz, inż. E. Lang
ner, H. Martens, arch. L. Burdyński, inż. G. Żelechowski i J. Świętochowski — W arszawa, inż. W. Matzke — Lwów,

W. Stopa — Poznań, inż. Marynowski — Toruń.

Redaktor „Przeglądu Ceramicznego" — inż. A lfred Dziedziul — Chełmno (Pomorze), telefon 53.

D O R O C Z N Y  ZJA ZD  STAŁEJ DELEGACJI

24 czerwca odbył się w Warszawie doroczny 
Zjazd Stałej Delegacji Zrzeszeń Przemysłowców 
Ceramicznych w Polsce przy licznym udziale dele
gatów Związków Ceramicznych z Warszawy, Po
morza, Poznania, Krakowa, Katowic i Łodzi.

Po przyjęciu sprawozdania prezydjum i kaso
wego i udzielenia absolutorjum Zarządowi, osta
tecznie zatwierdzony został nowy statut St. Del., 
dostosowany do obecnych przepisów o stowarzysze
niach. Statut zostanie przedstawiony do zatwier
dzenia Min. P. i H. i potem rozesłany wszystkim 
członkom poszczególnych związków.

Zgodnie z nowym statutem  dokonano wyboru 
władz St. Del.:

prezesem wybrano na następne 2 lata inż. Al
freda Dziedziula, prezesa Z. Pomorskiego, 
wiceprezesami: arch. Lucjusza Burdyński ego, wi
ceprezesa Zw. Warszawskiego oraz p. Władysława 
Stopę, prezesa Zw. Poznańskiego.

Do Komisji Rewizyjnej : p. Jana Badurę, pre
zesa Zw. Katowickiego oraz p. Ryszarda Koeniga, 
prezesa Zw. Łódzkiego.

Biuro S. D. mieści się w Warszawie przy ul. 
Widok 22 m. 4, tel. 287-00 (w Zw. Przemysłowców 
Ceramicznych). Oficjalnym organem S. D. jest 
Przegląd Ceramiczny.

W dłuższej dyskusji poruszono konieczność roz
winięcia informującej propagandy dla wyrobów 
ceramicznych, jak to czynią inne przemysły. Dal
szą bierność ze strony przedstawicieli przemysłu 
ceramicznego wobec często wrogiej i nierzetelnej 
propagandy, szczególnie ze strony producentów 
różnych namiastkowych materjałów budowlanych, 
uważać należy za wysoce szkodliwą.

Sprawy robotnicze i strajk i w cegielniach do
znały szczegółowej analizy w referatach Zw. Kra

kowskiego i Warszawskiego. Stwierdzono, że takie
go nasilenia strajkowego przy jednoczesnym zupeł
nym chaosie w całym ruchu nie zanotowano dotąd. 
Jednocześnie z największym ubolewaniem podkre
ślono, że ze strony Inspekcji Pracy zakłady nie tyl
ko nie doznawały ustawowej ochrony wolności pra
cy w cegielniach lub nawet sprawiedliwego trakto
wania pracodawców, lecz w niektórych wypadkach 
zanotowano nawet sprzyjanie strajkom okupacyj
nym i gwałtom. Stosunki, zupełnie uniemożliwia
jące jakąkolwiek pracę, panowały w rejonie Kra
kowa. Wszelka interwencja u Władz nie odnosiła 
tam żadnego skutku. Sprawy te i dotąd nie są ure
gulowane na terenie b. Kongresówki i w Małopol- 
sce. Normalny przebieg miały strajki tylko w 
Wielkopolsce, natomiast na G. Śląsku i Pomorzu z 
Okręgiem Nadnoteckim nie zanotowano żadnych 
poważniejszych nieporozumień pomiędzy praco
dawcami a pracobiorcami.

Wobec tego jednogłośnie postanowiono, że S. D. 
winna ustalić ogólną politykę w stosunku do zagad
nień pracy, a w szczególności do warunków plac w 
cegielnictwie. W tym celu Stała Delegacja:

a) winna być informowana przez poszczególne 
Związki w wypadku zaistnienia zatargów 
z robotnikami.

b) Związki powinny możliwie uzgadniać swoje 
stanowiska ze Stałą Delegacją, jako repre
zentacją całego przemysłu ceramicznego w 
Polsce.

c) Stałą Delegację wyposaża się w możność 
najdalej idącej moralnej egzekutywy w.wy
padku, jeśli postanowi się udzielenie pewne
go poparcia stanowisku poszczególnego 
Związku.

d)' Przedstawiciel Stałej Delegacji winien brać 
udział w ważnych, naradach .rejonowych



Związków, które tego zażądają, a w szcze
gólności na zebraniach, na których zapada'c 
będą uchwały, mogące mieć wpływ na cało
kształt przemysłu ceramicznego.

Pozatem postanowiono złożyć w tej sprawie me- 
mcrjał p. p. Ministrom Skarbu i O. S.

Zebranie omówiło szkodliwość przymusowego 
obniżania cen cegły i materjału ceramicznego, pro
testując energicznie przeciw bojowym obniżkom 
taryf kolejowych dla specjalnych rejonów celem 
obniżenia cen cegły, co odbija się rujnująco na ce- 
gielnictwie w dotkniętych obniżką rejonach.

W końcu poruszono sprawę zbiórki darowizn w 
cegle na rzecz budowy Muzeum Przemysłu i Tech
niki w Warszawie. Nie wpłynęły dotąd żadne de

klaracje ze strony cegielń b. Kongresówki i Woj. 
Poznańskiego. Zjazd przeto wezwał oba Związki do 
energicznego rozpoczęcia zbiórek.

Upoważniono prezesa do interwenjowania w 
Państw. Urzędzie Patentowym przeciw udzieleniu 
patentów różnym odmianom ogólnie znanych ga
tunków ceramiki budowlanej i poruczono S. D. wy
stąpić w kierunku unieważnienia niektórych pa
tentów.

Należy stwierdzić postępującą poważną konso
lidację w' łonie samych Związków rejonowych, jak 
i w łonie Stałej Delegacji. Praca jednak poszcze
gólnych Związków i S. D. ściśle uzależniona jest od 
uświadomionego i życzliwego ustosunkowania się 
do swych organizacyj samych ceglarzy polskich, 
bez czego żadna organizacja prosperować i rozwi
jać się nie może.

INŻ. I. LUFT.

PRODUKCJA CEGŁY W POLSCE
Wiele jest zagadnień z zakresu produkcji cegły, któ

rych znajomość potrzebna jest sferom produkującym i kon
sumentom tego masowego artykułu budowlanego, a prze
dewszystkiem kierownikom naszej polityki gospodarczej. 
Do nich należy wielkość i rozmieszczenie ośrodków fab ry 
kacji, poziom mechanizacji, kwestje z zakresu ceny sprze
dażnej, nakoniec bardzo ważny zakres spraw  robotniczych 
jak ilość zatrudnionych pracowników, wahania tego za
trudnienia w ciągu sezonu i średnie dzienne zarobki ro
botników. Z tego powodu chętnie zgodziłem się na apel 
Redakcji Przeglądu Ceramicznego, by w ramach zwięzłe
go artykułu zreferować niektóre z powyżej wymienionych 
spraw, które dadzą się oświetlić na podstawie dostępnego 
m aterjału sta tystycznego1). Zastrzedz się muszę, iż cy
fry, które w dalszym ciągu będę cytować, są obarczone 
pierworodnym grzechem każdej sta tystyki t. j. są o tyle 
ścisłe, o ile poszczególne zakłady, inform ujące perjodycz- 
nie Gł. Urz. St., zdając sobie sprawę z pożytku praw i
dłowej statystyki, trak tu ją  swe inform acje solidnie. Po
nieważ życie uczy nas, iż ten ideał jest rzadko osiąga
ny, więc też wyniki statystyki muszą być z odpo- 
powiednim krytycyzmem analizowane. W wypadku s ta ty 
styki cegły na korzyść jej prawdziwości przemawia fak t, 
iż ilość cegielń je st w Polsce względnie wielka, a  zatem 
pewne błędy, o ile nie m ają wyraźnej tendencji jedno
stronnej, wzajemnie się niwelują na zasadzie praw a du
żych liczb.

KONJUNKTURA PRODUKCJI W OKRESIE 
1929 — 1934.

W poniższej tabeli podano cyfry wielkości produkcji 
i ilości czynnych cegielń w charakterystycznych latach:

’) Zasadniczem źródłem danych cyfrowych, na któ
rych autor oparł swe wywody są roczne publikacje Gł. 
Urz. S tat. p. t. S tatystyka przemysłowa. Ostatnio wy
dany rocznik zawiera dane za rok 1934.

1929 — wysoka konjunktura; 1930 — załamanie się kon- 
junktury, 1932 — najniższy poziom i rok 1934— dane 
z ostatnio opublikowanej statystyki.

Tabela I.

rok produkcja cegły 
w milj. sztuk

ilość cegielń 
czynnych

średnia cena 
cegły w zł.

1929 1368.7 1338 66.10
1930 1228.7 1233 58 90
1932 878.9 904 39.90
1934 1211.0 940 32.40

Z zestawienia tego widzimy, że w najniższej fazie 
konjunktury produkcja cegły spadła do 64% poziomu 
z roku 1929, a  w roku 1934 wróciła prawie do stanu 
z roku 1930. Charakterystycznem  jest jednak, .iż w tych 
latach nastąpiła pewna koncentracja produkcji, gdyż dla 
te j samej ilości cegły w roku 1930 było czynnych 1233 
cegielń, a w roku 1934 tylko 940 cegielń. Je s t to zjawisko 
zrozumiałe, ostrzejsza konkurencja, drogi kredyt i utrud
nione warunki zbytu automatycznie usuwają z rynku pe
wną ilość słabszych cegielń.

Cena cegły w roku 1934 sta ła  na poziomie 49% ceny 
z roku 1929.

GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI 
CEGŁY.

Na rozmieszczenie geograficzne cegielń wpływają 
dwa elementy, w ytw arzające pewien stan  równowagi: 
koszt transportu  dość duży w stosunku do ceny cegły 
prowadzi do rozmieszczenia cegielń możliwie najbliżej do 
miejsc zużycia cegły, natom iast rozmieszczenie pokładów 
dobrej gliny i wzgląd na koszty produkcji (bliskość wę
gla, koncentracja i mechanizacja produkcji, wysokość 
płac robotniczych) działają raczej w kierunku skupiania



produkcji. W tym  samym kierunku wpływa również mo
dernizacja wyrobów ceramicznych (dziurawka, pustaki), 
która wymaga wysokowartościowej gliny i odpowiedniej 
mechanizacji zakładu a zarazem  zm niejszając wagę pro
duktu zmniejsza jego koszt transportu .

Pod tym  kątem  widzenia należy zatem rozpatrywać 
zestawienie podane w tabeli II. (dane z roku 1934).

Tabela II.
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Warszawa
1

156.5 141.2 46.5 61.2 59.7 12.4 217.7 18,1
Łódź 93.8 84.0 36.6 34.4 33.2 10.7 128.2 10,6
Sosnowiec 2.5 2.2 0.7 89.6 81.0 21.8 92.1 7,6
Lublin 39.3 39.6 7.9 14.4 11.9 51 53.7 4,4
Wilno 26.1 23 5 7.2 10.7 9.7 3.4 36.8 3,0
Poznań 2.2 1.8 0.8 139.1 129.9 41.1 141.3 11,7
Gdynia 80 7.2 2.3 121.0 109.8 28.2 129 0 10,6
Kraków 16.6 16.2 6.0 112.8 106.6 22 5 129.4 10,7
Lwów 78.4 64.6 40.4 6.7 5.4 2.9 85.1 7,0
Bielsk 0.2 0.2 — 16.7 14.3 4.5 16.9 1,4
Katowice — — — 180.8 160.5 37.2 180.8 14,9

R a z e m
1

423.6 380.5 
i

148.4 787.4 721.8 189.8 1211.0 100,0

Na podstawie cyfr tego zestawienia w tabeli III 
przedstawiono stosunek produkcji ręcznej i maszynowej 
w poszczególnych okręgach. Widzimy zatem, że w 6 okrę
gach zachodnich (Sosnowiec, Poznań, Gdynia, Kraków, 
Bielsk i Katowice) przeważa produkcja cegły maszyno
wej, a w pozostałych 5 okręgach centralnych i wschod
nich produkcji jest w przeważającej mierze ręczna.

Tabela III.

Stosunek produkcji cegły ręcznej i maszynowej w 1934 r.

udział procentowy produkcji |
Izba przem. handl.

ręcznej maszynowej

Warszawa 72 28
Łódź 73 27
Sosnowiec O 97
Lublin 73 27
Wilno 71 29
Poznań 2 98
Gdynia 6 94
Kraków 13 87
Lwów 92 8
Bielsk 1 99
Katowice — 100
Polska 35 65

STATYSTYKA PRACY W CEGIELNIACH.

Tabela IV zawiera szereg danych z zakresu staty- 
»tyki pracy w cegielniach.

Tabela IV.

Zatrudnienie i wypłaty w cegielniach w roku 1934.
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warszawskie 3593 5975 927.8 3598.6 3.88
łódzkie 1634 2627 419.0 1661.7 3.96
kieleckie 1741 2821 435.2 1256.0 2.88
lubelskie 592 889 181.4 502.7 2.78
białostockie 272 461 67.6 220.4 3 28
wileńskie 176 378 46.5 152.3 3.28
nowogródzkie 107 219 29.7 60.6 2 03
poleskie 72 130 14.9 50.5 3.38
wołyńskie 331 626 76.8 254.8 3.32
poznańskie 3071 4673 875.5 2207.8 2 53
pomorskie 1228 1999 487.1 1252.7 2.57
śląskie 2003 3042 553 0 2079.8 3.75
krakowskie 2139 3392 553.8 1560.0 2.83
lwowskie 1714 3440 424 5 1327.3 3.13
stanisławowskie 278 650 69.6 173 9 2 49
tarnopolskie 217 513 53 3 151.0 2.83

P o l s k a 19168 31829 5215.7 16510.1 3.16

Z porównania cyfr robotników zatrudnionych z koń
cem czerwca i przeciętnie w roku 1934 widzimy, iż sto
sunek ich, charakteryzujący sezonowość pracy cegielń, 
w przecięciu dla całej Polski wynosi 1.67, w ahając się od 
1.50 do 2.36. Z w yjątkiem  jednego okręgu lubelskiego, 
trafnym  byłby wniosek, iż najmniejsze wahania w za
trudnieniu w ciągu roku m ają cegielnie zmechanizowane.

Ogółem cegielnie dają zatrudnienie około 32 tys. ro 
botnikom przy wypłacie 16.5 miljona złotych, co stano
wi w stosunku do wartości produkcji w tym  samym cza
sie (39.5 milj. zł.) około 42%.

Nakoniec z porównania sumy wypłat i przepracowa
nej ilości robotniko-dni wynika, że średni zarobek dzien
ny robotnika w cegielni wahał się w poszczególnych okrę
gach od 2.03 do 3.96 i wynosił w całej Polsce przeciętnie 
3.16 zł.

CENA CEGŁY.

Tabela V obrazuje średnie ceny cegły uzyskiwane 
w poszczególnych okręgach izb przem. handl. Ceny te  są 
wyprowadzone przez podzielenie sumy uzyskanej ze 
sprzedaży przez ilość sprzedaną.

Tabela V.

Izba przem. handl.

Średnia cena sprzedażna za 
1000 szt. cegły w roku 1934

z produkcj

ręcznej maszyn. całkowitej

Warszawa 37.80 38 30 38.00
Łódź 3270 31.40 32 20
Sosnowiec 27.30 28.80 28.70
Lublin 30.60 36.80 32.20
Wilno 38.00 38 60 38.20
Poznań 27 20 33 30 33.20
Gdynia 33 80 36 80 36 60
Kraków 29.40 30.60 30.40
Lwów 35 20 33 60 34 80
Bielsk 34 40 29.20 29.30
Katowice — 24 60 24.60
Polska 34.90 31 40 32.40



Cena ta  wahała się w roku 1934 od 24.60 (K ato
wice) do 38.20 (Wilno) i wynosiła średnio dla całej Pol
ski 32.40. Te wahania znajdują uzasadnienie w różnicach 
kosztów produkcji (koszt przewozu węgla i płace robotni

ków), ale ma na nie wpływ również poziom wyposażenia 
cegielń. Dużą jednak rolę odgrywa tu  ren ta  położenia, 
k tóra powstaje i utrzym uje się dzięki wysokim kosztom 
transportu  cegły.

SPRAWA PATENTOW ANIA PUSTAKÓW  C ER A M IC ZN YC H
W  zw iązku z artykułem , zamieszczonym pod powyższym  tytu łem  w  poprzednim  

zeszycie Przeglądu Ceramicznego, Redakcja otrzymała pismo polemiczne od p. inż.
Kario, które publikujem y bez skrótów i  zmian, by duć możność stronie zainteresowa
nej obrony własnego stanowiska. Równocześnie drukujem y odpowiedź A utora  a r ty ku 
łu, zam ykając tem  samem dyskusję na ten temat. (Red.)

Do

Redakcji „Przęglądu Ceramicznego”

w miejscu

W związku z treścią artykułu inż. A. Dziedziula p. t. 
„Spraw a patentowania pustaków ceramicznych”, który był 
zamieszczony jako dyskusyjny w zeszycie 6-tym „Przeglą
du Ceramicznego”, czuję się zmuszony do udzielenia od
powiedzi na pewne zarzuty w nim zawarte, a dotyczące 
opatentowanego przezemnie stropu „U rsus”,

Na wstępie wyrażam zdziwienie, iż artykuł napisany 
przez redaktora pism a i Prezesa Stałej Delegacji, nie jest 
utrzym any w tej bezwzlędnej bezstronności, jakiej oczeki
wać należało, od osoby, która korzysta z zaufania ogółu. P. 
inż. Dziedziul bowiem bezapelacyjnie wychwala jednych 
(strop Pomorze), a  zdecydowanie odpędza od wszelkiej ra 
cjonalnej myśli innych.

Nigdy nie uważałem siebie za Kolumba i stale podkre
ślam, że pustak „U rsus” je st tylko ulepszonym Akerma- 
nem, a  te  ulepszenia są wynikiem długoletnich doświad
czeń i bezsprzecznie posiadają swoje zalety, czego dowo
dem jest tak duża ilość, wykonywanych w obecnym sezonie 
budowlanym stropów (ponad 50.000 m. kw.).

Z wielką przykrością muszę zwrócić Sz. Autorowi uwa
gę, że chcąc coś krytykować, należy dokładnie zapoznać się 
z krytykowanym przedmiotem, czego niestety w danym wy
padku powiedzieć nie można.

P ustak  „U rsus” jako pochodna od Akermana posia
da dodatkowo następujące zalety:

a) wewnętrzny podział po przekątnej tworzy komory
o rozmaitej wielkości i kształcie, przez co strop 
„U rsus” jest mniej akustycznym niż inne;

b) wgłębienie w górnej części (ściance) daje możność 
podwyższenia stropu przez dodanie zwykłej dziuraw
ki przez co strop może być stosowany przy bardzo 
dużych rozpiętościach;

c) zwężenie żeberka u góry przeciwdziała wypadaniu 
pustaków oraz daje oszczędności w betonie;

d) skosy w połączeniu pły ty  z żeberkami tw orzą kształt 
racjonalny dla żelazobetonów.

Mam nadzieję, iż nie potrzebuję powoływać się na pra
wo prasowe by powyższe pismo było umieszczone, jako 
sprostowanie w piśmie W Panów i zaznaczam równocześnie, 
że polemiki na ten  tem at prowadzić więcej nie będę.

Z poważaniem 

Inż. arch. Leonard Kario

#

Zamieszczamy list p. inż. L. Kario, aczkolwiek prawo 
prasowe nie przewiduje tego rodzaju sprostowań.

Co do stwierdzeń o mej stronniczości, to pochwalam 
to, co w /g  mnie je s t w arte  tego. N atom iast w równej mie
rze nie tylko, że nie krytykuję pustaków Akerman - Ursus, 
lecz jestem  dla nich z tem  samem, a może jeszcze większem 
uznaniem, jak  do zwykłych Akermanów. A strop Pomorze, 
który przy budowie własnego domu wypróbowałem, aczkol
wiek pustaków tych sam nie wyrabiam, uważam za ma
jący ogromne zalety i tani, a to nie jest jak  twierdzi p. 
inż. K ario —  „zdecydowanym odpędzaniem od wszelkiej 
racjonalnej myśli innych”. Przeciwnie — dobre i oryginal
ne wynalazki chwalić będziemy i popularyzować, bez wzglę
du na to, czy to się komu podoba, czy nie, a tandetę i ge- 
szefciarstwo w dziedzinie patentów — potępiać.

Inż. A . Dziedziul.

TARGI G DYŃSKIE
Przybyły nam jeszcze jedne T argi — nad morzem pol- 

skiem w Gdyni. O twarto je po raz pierwszy 28 czerwca u- 
roczyście przy udziale licznych przedstawicieli św iata urzę
dowego i gospodarczego. Zakrojone pierwotnie na skromną 
skalę, zaprezentowały się w szacie pokaźnej i licznej. Spec
jalnie bogato zeprezentowały się na Targach firm y budo
wlane, w tem ęały szereg zakładów ceramicznych,

Myśl urządzenia, Targów w Gdyni należy uważać za 
szczęśliwą, i ożywióny| bowiem ruch budowlany od szeregu

la t na Wybrzeżu i Gdyni stworzył tam  dobry rynek zbytu 
dla wszelkich m aterjałów  budowlanych. Rewja firm  na 
Targach Gdyńskich, obsługujących budownictwo na Wy
brzeżu Morskiem, ułatw i kontakt pomiędzy firm am i produ- 
kującemi a konsumentami, oraz przyczyni się do wzajemne
go poznania się. Organizacjom Targów — w pierwszym 
rzędzie p. p. dyrektorowi Linkiemu i Gendaszykowi — nale
ży się pełne uznanie i podziękowanie.
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SEKRETARJAT

WPŁACANIE SKŁADEK ZA DRUGIE PÓŁROCZE 
ROKU 1936.

Przypominamy Kolegom o wpłacaniu składek za dru
gie półrocze roku bieżącego. Składki prosimy wpłacać pod 
adresem odpowiednich Oddziałów, względnie Zarządu 
Głównego. Składkę najlepiej przesłać blankietem P.K.O.,— 
na odwrocie prosimy wskazać cel wpłaty.

Pozwalamy sobie przypomnieć Kolegom o wTpłacaniu 
składek ze względu na bardzo rozległe prace Związku, któ
re wymagają poważnych środków finansowych Zwłaszcza 
ostatnio, po przejęciu przez nasz Związek prac Komisji 
Budowlanej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wydatki 
Związku poważnie wzrosły i niewątpliwie, w raz z dalszym 
rozwojem prac normalizacyjnych, będą wyrastać stale.

OPRAWA KSIĘGI PAMIĄTKOW EJ II ZJAZDU 
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH.

S ekretarjat Związku ukończył już wysyłkę uzupełnień 
Księgi Zjazdowej. Przypominamy Ko’egom — Uczestni
kom Zjazdu, że S ek reta rja t posiada pewną ilość gotowych, 
luksusowych okładek do Księgi, z wytłoczonemi napisam i 
na grzbiecie i okładce, które można bardzo wygodnie użyć 
przy oprawie u in troligatora.

Cena takiej gotowej okładki, wraz z opakowaniem i 
przesyłką wynosi 2,— zł. płatne blankietem P. K. O. na 
konto Związku N r. 29.787. Przy zamówieniu prosimy na 
odwrocie blankietu wskazać cel wpłaty.

Polecamy Kolegom oprawienie Księgi Zjazdowej w 
trwałe, znormalizowane okładki, by dorobek II  Zjazdu jak- 
najdłużej i trw ale się zachował,

PRZEJĘCIE PRZEZ ZWIĄZEK PRAC
NORMALIZACYJNYCH KOMISJI BUDOWLANEJ
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO.

Jak to już pisaliśm y w ostatnim  numerze „Biuletynu" 
Związek nasz przejął opiekę finansową i organizacyjną nad 
Komisją Budowlaną Komitetu Normalizacyjnego.

Prace Komisji Budowlanej P. K. N. rozdzielone są 
między specjalne Podkomisje, z których cztery są obecnie 
czynne:

1. Podkomisja Drewnianych Części Budowy z 2 sek
cjami :

a) Stolarki budowlanej
b) Okuć budowlanych.
2. Podkomisja Ceramiczna.
3. Podkomisja W arunków Technicznych W ykonywania 

Robót Budowlanych.
4. Podkomisja Zapraw  Budowlanych.
Prace Podkomisji dotyczące tylu specjalnych, a po

siadających zasadnicze znaczenie dla techniki budownictwa

dziedzin, w ym agają utrzym ywania stałego kontaktu z o- 
środkami naukowemi, wytwórcami surowców i wyrobów 
gotowych, odbiorcami — wykonawcami robót budowlanych 
i władzamy budowlanemi. Dopiero po uzgodnieniu często 
zresztą bardzo rozbieżnych opinij tych wszystkich czynni
ków, można przystąpić do opracowania projektu norm, 
względnie uznania projektu normy, po wprowadzeniu uzgod
nionych zmian, za obowiązujący.

By ten kontakt Podkomisyj z calem szeroko pojętem 
życiem budowlanem jeszcze bardziej rozszerzyć niż dotych
czas, — zwracamy się do Kolegów interesujących się i p ra 
cujących nad wymienionemi wyżej zagadnieniami do zgło
szenia udziału w pracach Komisyj, czy to w formie stałej 
współpracy, dostarczania m aterjałów , lite ra tu ry  (zwłaszcza 
oryginalnej) udziału w dyskusji korespondencyjnej i t. d. ’).

S tan finansowy Komisji Budowlanej, dzięki pienięż
nemu poparciu, które udzieliło nam Min. Spr. Wojskowych, 
pozwala przytem  wyrazić przekonanie, że prace Komisji 
potoczą się po ferjach  letnich żywo naprzód i pozwolą wy
da^ w ciągu roku 1936 — 37 szereg norm, posiadających 
kapitalne znaczenie dla rozwoju i postępu budownictwa 
polskiego.

WYSTAWA PRZEMYSŁU METALOWEGO 
I ELEKTROTECHNICZNEGO W WARSZAWIE.

Jak  wiadomo z prasy codziennej w dniach 23.VIII do
11.X. r. b. odbędzie się w W arszawie W ystawa Przemyślu 
Metalowego i Elektrotechnicznego (Wymel).

N a wystawie tej Związek nasz, przy współpracy 
L. O. P. P., S. A. R P. i Rady Stalowej organizuje osobny 
dział p. t. „S tal w obronie przeciwlotniczej i przeciwga
zowej". Skład Komitetu Organizacyjnego tego działu two
rzą p.p.:

Prof. St. Bryła — przewodniczący,
Kpt. inż, K. Biesiekierski — zastępca przewodniczą

cego,
Inż J . Ślewiński — sekretarz.
Członkowie:
Inż. J . Nechay — P. Zw. Inż. Budowlanych,
Inż. arch. St. Płoski — S A R P . ,
Inż. J . Falkiewicz — „Przegląd Techniczny",
Inż. T hugutt — „Przegląd Techniczny",
Inż. Luft — „Przegląd Budowlany",
Mgr. M. Krzymuski •—- Rada Stalowa i 
Inż Świderski.
Udział w dziale „S tal w obronie przeciwlotniczo-gazo- 

w ej" zapowiedziały następujące firm y:

Wspólnota Interesów — schron z blachy falistej z
włazem.

H uta Pokój — schron ze szpuntpali

’) Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem Sekretar
ja tu  Związku, W arszawa, Czackiego 1 m. 1, tel 5-17-85.



— schron z blachy falistej i 
ewent. strop zbrojony sta
lą .,Isteg“.

— okno stalowe.
— całkowite wyposażenie 1 

schronu
— wentylatory.
— drzwi gazoszczelne
— płyty stropowe i dachowe 

zbrojone siatką.
— fragm ent konstrukcji da

chowej stalowej.
„ Cynkownia W arszawska — blacha cynkowa 

ewent. F-m a Olszak i Żeleński — schron z segmentów be
tonowych.

,, „ „Tudor“ — akumulatory.
„ „ „Suprema11 — płyty budowlane.

Jak  to już widać z tego krótkiego wykazu ekspona
tów dział przedstawiać się będzie bardzo interesująco 
i zawierać będzie dużo nowości z bogatego zakresu techniki 
budowlanej schronów.

I OGÓLNO - POLSKI ZJAZD W SPRAW IE SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH.

Zjazd odbędzie się w Śląskich Technicznych Zakła
dach Naukowych ;w Katowicach w dniach 28 i 29 listo
pada (sobota — niedziela) b. r.

Szczegóły o zjeździe i tem aty referatów  były już 
ogłoszone w Przeglądnie Budowlanym zeszyt 4/1936 
str. 151.

Termin nadsyłania referatów  m ija 10. września b. r.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 10 zł., od któ

re j to opłaty są wolni autorzy referatów .
W powyższym Zjeździe Związek nasz bierze czynny 

udział za pośrednictwem swego Oddziału w Katowicach.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW
ODDZIAŁ W GDYNI.

W związku z Nadzwyczajnem W alnem Zebraniem 
Związku Zawodowego Inżynierów Lądowych i Wodnych 
w Gdyni, które odbyło się w dniu 8 czerwca b. r. poda
jem y wyciąg z protokółu przytaczając te jego ustępy, któ
re bezpośrednio dotyczą Oddziału P. Z. I. B w Gdyni

Po dłuższej dyskusji W alne Zebranie przyjęło regu
lamin wzajemnego stosunku Z. Z. I. L. i W. w Gdyni do 
P. Z. I. B. w brzmieniu następującem :

1. Z. Z. I. L. i W. w Gdyni, zachowując swoją oso
bowość praw ną i rządząc się zgodnie ze swoim statutem , 
pełni jednocześnie funkcje Oddziału P. Z. I B. oraz re 
prezentuje jego interesy na terenie Gdyni i powiatu mor
skiego.

2. Wszyscy członkowie Z. Z. I. L. i W są jednocześnie, 
w myśl niniejszego regulam inu, członkami P. Z. I. B P re
zes Z. Z. I. L. i W. je st automatycznie członkiem Zarzą
du P  Z. I. B.

3. Legitym acja członkowska Z. Z. L. I. i W. jest jed
nocześnie legitym acją P. Z. I. B., co zostaje uwidocznione 
na niej przez odpowiedni nadruk.

4. Od każdego z członków Z. Z. I. L. i W zostaje 
pobierana na rzecz P. Z. I. B składka w wysokości 6,—i zł. 
rocznie i przekazywana w tei*minach uzgodnionych do je 
go dyspozycji.

5. Z. Z. I. L i W. utrzym uje przez prezesa możliwie 
częsty osobisty kontakt z Zarządem P. Z. I. B. Na ze
b ran ia  Zarządu P  Z. I. B. prezes Z. Z. I. L. i W. może

wydelegować członka Związku, przelewając na niegc 
wszystkie swe upraw nienia, jako członka Zarządu P Z. I. B, 
W tym  wypadku członek Związku winien posiadać odnośne 
pisemne upoważnienie, w przeciwnym razie może brać u- 
dział w posiedzeniach zarządu P. Z. I. B. tylko w charak
terze obserwatora.

6. Z. Z. I. L. i W. przesyła do wiadomości P. Z. I. B. 
wszelkie zmiany osobowe w składzie listy członków i władz 
Związku.

7. W ystąpienia członków Z. Z. I. L. i W. imieniem 
P. Z. I. B mogą mieć miejsce tylko naskutek wyraźnego 
upoważnienia przez Zarząd P. Z. I. B.

W naw iązaniu do p-tu 4 powyższego regu'am inu 
uchwalono:

„Składka na rzecz P. Z. I. B obciąża każdego członka 
Z. Z. I. L. i W. dodatkowo w wysokości 6,— zł. rocznie — 
niezależnie od składki członkowskiej Z. Z I. L. W‘u“ .

Powzięto pozatem uchwałę:
„W alne Zebranie upoważnia Zarząd do zbadania mo

żliwości stworzenia w Gdyni laboratorjum  badawczo-kon- 
trolnego m aterjałów  budowlanych oraz ewentualnego za
inwestowania sumy w granicach do 500 zł (pięćset)".

KOMISJE
KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH.

Nowelizacja ustawy budowlanej.

Poniżej zamieszczamy w pełnem brzmieniu tekst kil
ku paragrafów  nowo uchwalonej przez Sejm i Senat usta
wy budowlanej w zakresie upraw nień przy projektowaniu 
i kierowaniu robotami budowlanemi, wychodząc z założe
nia, że te nowo zmienione części ustaw y szczególnie Ko
legów zainteresują. Bliższe omówienie wprowadzonych 
zmian ustawy odkładamy do następnych Biuletynów.

A rt. 358.
Roboty, wymienione w art. 333, powinny być wykony

wane pod nadzorem technicznego kierownika.
Roboty, dotyczące budynków większych o skompliko

wanych konstrukcjach żelaznych, żelazo-betonowych i in
nych, które w razie potrzeby określi rozporządzenie Mini
s tra  Spraw  W ewnętrznych, powinny być wykonywane pod 
nadzorem kierownika architektoniczengo, posiadającego 
upraw nienie przewidziane w art. 361 i kierownika robót 
kcnstrukcyjnych, posiadającego uprawnienie, przewidziane 
w a rt. 362, albo uprawnienie do kierowania robotami kon- 
strukcyjnem i, uzyskane na podstawie a rt. 361 ust. 2 Ogól
ne kierownictwo spraw uje wówczas kierownik architekto
niczny. Osoby, posiadające upraw nienia do kierowania ro
botami budowlanemi z mocy art. 369 lub 370 mogą być kis- 
rowwnikami architektonicznymi lub kierownikami robót 
konstrukcyjnych, gdy wykażą się wyższem wykształceniem 
technicznem, zakończonem przepisanemi egzaminami, na- 
bytem w uczelniach, odpowiadających uczslniom, określo
nym odpowiednio w art. 361 lub w art. 362.

A rt. 361.

Do kierow ania robotami budowlanemi z wyjątkiem  kie
rowania robotami konstrukcyjnemi, dotyczącemi budynków, 
określonych w art. 358 ust. 2, są uprawnione osoby, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukoń
czone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej 
z państwowych politechnik w k ra ju  na wydziale 
architektonicznym, albo na odpowiadającym mu wy
dziale uczefni zagranicznych,

b) wykażą się dostateczną, co najm niej trzyletnią 
prak tyką przy robotach budowlanych w służbie pań
stwowej, samorządowej lub pryw atnej, zaświadczo
ną przez odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione 
do kierownictwa robotami, i

Huta Bankowa

Zakłady Ostrowieckie 
F-m a „Atom“

„ S. Waberski i S-ka 
„ Zieleziński 
„ Ledóchowski

,, Rudzki i S-ka



c) złożą egzamin z ustawodawstwa budowlanego i z 
tych przepisów ustawodawstwa adm inistracyjnego, 
których znajomość przy wykonywaniu zawodu jest 
potrzebna.

Wspomnianym osobom przysługuje prawo do sporzą
dzania projektów robót, do kierowania którem i są upoważ
nione.

Osoby te mogą uzyskać uprawnienie do kierowania ro
botami konstrukcyj nemi, dotyczącemi budynków, określo
nych w art. 358 ust. 2, po wykazaniu się praktyczną umie
jętnością (kierowania takiem i robotami.

Art. 362.

Do kierowania robotami budowlanemi z wyjątkiem  a r 
chitektonicznego kierowania robotami, dotyczącemi budyn
ków zabytkowych, pomników, budynków monumentalnych 
i budynków, określonych w art. 358 ust. 2, są upraw nio
ne osoby, które:

a) posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukoń
czone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej 
z państwowych politechnik w k ra ju  na wydziałach 
inżynierji lądowej lub wodnej z wyjątkiem , oddzia
łów mierniczego (geodezyjnego) i meljoracyjnego, 
a’ibo na odpowiadających mu wydziałach uczelni za
granicznych,

b) wykażą się dostateczną praktyką, określoną w pun
kcie b) artykułu  361 i

c) złożą egzamin, określony w punkcie c) artykułu 
361.

Wspomnianym osobom przysługuje upraw nienie do 
sporządzania projektów (planów) robót konstrukcyjnych
i instalacyjnych. Osoby te  mogą uzyskać upraw nienie do 
sporządzania projektów architektonicznych dla robót, do 
kierowania któremi są uprawnione, po wykazaniu się p rak
tyczną umiejętnością sporządzania takich projektów.

Art. 363.

Osoby, posiadające wyższe wykształcenie techniczne, 
Zakończone przepisanemi egzaminami, a uzyskane w jednej 
z państwowych politechnik w k ra ju  na wydziale: mecha
nicznym, tudzież w akadem ji górniczej, albo na odpowia
dających im wydziałach uczelni zagranicznych, upraw nio
ne są do kierowania robotami budowlanemi w takim  zakre
sie, w jakim roboty te wchodzą, jako czynności pomocnicze, 
w zakres głównego ich zawodu, o ile nie chodzi o roboty, 
dotyczące budynków o skomplikowanej konstrukcji żelaznej
i żelazno-betonowej, z zastosowaniem belek ciągłych, łuko
wych, układów ramowych, tudzież budynków, przy których 
zastosowane są złożone sklepienia o większej rozpiętości.

Osoby te  pozatem powinny posiadać dostateczną, co 
najmniej trzyletnią praktykę budowlaną przy budowie fa 
bryk i zakładów przemysłowych, związaną z wykonywaniem 
głównego zawodu, w służbie państwowej, samorządowej lub 
prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub osoby, 
uprawnione do kierow ania robotami, tudzież powinny zło
żyć egzamin, określony w punkcie c) artykułu  361.

Osoby, określone w ust. 1 są również uprawnione do 
kierowania robotami budowlanemi przy budowie ogólnych 
domowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ogól
nych urządzeń centralnego ogrzewania, wreszcie ogólnej do
mowej instalacji gazowej, o ile wykażą się odpowiednią, co 
najmniej trzyletnią prak tyką budowlaną przy tych robo
tach w służbie państwowej, samorządowej lub pryw atnej, 
zaświadczoną przez właściwy urząd lub przez osoby, upraw 
nione do kierowania robotami budowlanemi i złożą egza
min określony w art. 361 pkt. c). Wymienionym osobom 
przysługuje również prawo do sporządzania projektów 
(planów) według zasad i na w arunkach określonych w ustę
pie drugim artykułu  362.

Art. 364.

Do kierowania robotami budowlanemi — z wyjątkiem  
robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników i 
budynków monumentalnych, ja k  również budynków więk
szych o skomplikowanych konstrukcjach żelaznych, żelazo- 
betonowych i innych, które w razie potrzeby określi roz
porządzenie M inistra Spraw  W ewnętrznych — są upraw 
nione osoby, które:

1) ukończyły w k ra ju  państwową lub pryw atną, uzna
ną przez M inistra Wyznań Religijnych i Oświece
n ia Publicznego za równorzędną: a) szkołę śred
n ią budowlaną, albo b) wydział budowlany innej 
średniej szkoły zawodowej, lub c) szkołę budow
nictw a nadziemnego stopnia licealnego, zorganizo
waną na podstawie ustaw y z dnia 11 m arca 1932 r.
o u stro ju  szkolnictwa (Dz U. R. P. Nr. 38 poz. 
389).

2) m ają dostateczną, co najm niej pięcioletnią p rakty
kę przy robotach budowlanych w służbie państwo
wej, samorządowej lub pryw atnej, zaświadczoną 
przez właściwy urząd lub przez osoby, uprawnione 
do kierowania robotami i

3) złożą egzamin, określony w a rt. 361 pkt. c) osoby, 
wymienione w tym  artykule, otrzym ują razem z od- 
nośnemi uprawnieniam i ty tu ł budowniczego.

Osoby te  uprawnione są do sporządzania projektów 
(planów) robót budowlanych, kierowania któremi są one 
uprawnione, z wyjątkiem  p'anow  robót budowlanych w 
m iastach: W arszawie, Bydgoszczy, Częstochowie, Grudzią
dzu, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu
i Wilnie.

Wykaz m iast, w których nie mogą sporządzać projek
tów' (planów) osoby, uzyskujące uprawnienie na podstawie 
artykułu  niniejszego, może być uzupełniony w drodze roz
porządzenia przez M inistra Spraw  Wewnętrznych.

M inister Spraw  W ewnętrznych w porozumieniu z Mi
n istrem  W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 
drodze rozporządzenia może uznać, iż ukończenie określonej 
średniej szkoły budowlanej lub szkoły stopnia licealnego, 
upoważnia do uzyskania na podstawie niniejszego artyku
łu praw a sporządzania projektów bez ograniczeń, o któ
rych mowa wyżej w ust. 3 i 4

A rt. 368.

Egzamin, przewidziany w artykułach 361, 362, 363 i 
364 odbywa się w M inisterstwie Robót Publicznych.

M inister Robót Publicznych może upoważnić wo
jewodę do przeprowadzenia egzaminu, wymienionego w u- 
stępie pierwszym.

Egzamin powyższy można składać tylko po ukończe
niu  studjów  i po upływie przepisanej praktyki przy robo
tach budowlanych.

Szczegółowe postanowienie co do sposobu przeprowa
dzenia i term inów egzaminu, wysokości taksy egzamina
cyjnej, składu Komisji egzam inacyjnej, okresów, po upły
wie których można ponawiać egzamin, zostaną wydane 
przez M inistra Robót Publicznych w drodze rozporządze
nia.

Stwierdzanie praktycznej umiejętności w projektowa
niu i wykonywaniu robót konstrukcyjnych przewidzianej 
w art. 361 ust. 3 i praktycznej umiejętności sporządzania 
projektów (planów) architektonicznych, przewidziane w 
art. 362, ust. 2 będzie uskuteczniane przez Komisję Kwali
fikacyjną, powołaną przez M inistra Spraw  Wewnętrznych.

Szczegółowe przepisy co do sposobu stwierdzenia p rak 
tycznej umiejętności, o której mowa w ustępie poprzedza
jącym, składu komisji i wysokości opłat na rzecz komisji, 
zostaną wydane przez M inistra Spraw  W ewnętrznych w 
porozumieniu z M inistrem W yznań Re’igijnych i Oświece
n ia Publicznego.

Wykonywanie rzemiosł w zakresie robót budowlanych.
N aw iązując do inform acji w sprawie wykonawstwa 

robót ciesielskich i m urarskich w związku z niefortunnym  
art. 145 P raw a Przemysłowego, podanych w numerze 3 
„Biuletynu" na str. 5, lewa szpalta, — podajemy niżej od
pis okólnika N r, 43 M inisterstw a Przemysłu i Handlu, wy
jaśn ia jący  zawiłości prawne tego artykułu  P raw a Prze
mysłowego.

A tr. 145 ust. 4 p raw a przemysłowego postanawia, że 
praw a do wykonywania rzemiosł w zakresie robót budowla
nych, wyszczególnionych w art. 333 i 334 praw a budowla
nego, nabyte przez budowniczych (techników budowla
nych), pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie. Mi
nisterstw o Przemysłu i Handlu wyjaśnia, że na mocy te



go przepisu praw a nabyte do prowadzenia rzemiosł mu
larskiego i ciesielskiego w wymienionym zakresie posiada
ją  w szczególności:

1. osoby, które w b. zaborze pruskim  uzyskały p ra 
wo używania ty tu łu  budowniczego (Baum eister, Bauge- 
wekmeister) zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy prze
mysłowej ;

2. osoby, które uzyskały w b. zaborze austrjackim  
koncesję w zakresie § 2 ustawy z dnia 26 (grud
nia 1893 r. o urządzeniu tych rodzajów przemysłu budow
lanego, które w ym agają konsensu. (Dz. u. p. austr. N r.
193);

3. inżynierowie, którzy na terenie b. zaboru austrjac- 
kic-go uzyskali uprawnienie inżyniera cywilnego dla archi
tektury i budownictwa lądowego na podstawie przepisów 
rozporządzenia Min. Rob. Publicznych w porozumieniu z 
innymi m inistram i z dnia 7 m aja 1913 r. (Dz. u. p. austr. 
N r. 77), z uwzględnieniem postanowień § 14 tego rozpo
rządzenia (,,z pośród techników prywatnych autoryzowa
nych na zasadzie rozporządzenia M inistra S tanu z dnia
11 grudnia 1860, 1.36413, i M inistra Spraw  W ewnętrznych 
z dnia 8 listopada 1886, 1.8152, m ają w przyszłości inży
nierowie architekci używać ty tu łu  inżynierów cywilnych 
dla architektury i budownictwa lądowago“ ) ;

4. inżynierowie architekci, którzy ukończyli odpowied
nie wyższe zakłady naukowe rosyjskie przed dniem 1 li
stopada 1918 r.;

5. inżynierowie, niewymienieni w ustępach poprzed
nich, posiadający wyższe wykształcenie techniczne, zakoń
czone przepisanemi egzaminami, nabyte w jednej z pol
skich państwowych politechnik, na wydziałach architekto
nicznym, inżynierji lądowej lub wodnej, z wyjątkiem  sek
cji meljoracyjnej, albo na odpowiadających im wydziałach 
uczelni zagranicznych, o ile przed dniem 16 sierpnia 1934 r. 
prowadzili przedsiębiorstwo budowlane lub trudnili się pro- 
tvadzeniem robót z  zakresu rzemiosł mularskiego i  ciesiel
skiego; .

6. absolwenci szkół technicznych (budowlanych), któ
rzy przed 16 grudnia 1927 r. prowadzili zgodnie z obowią- 
zującemi wówczas przepisami przedsiębiorstwa budowlane;

7. absolwenci szkół technicznych (budowlanych), wy
mienionych w ust. II w pktach 1 — 7 § 1 rozporządzenia 
M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1927 r  
(Dz. U. R. P. Nr. 188, poz. 1014), którzy przed dniem 16 
sierpnia 1934 r, uzyskali kwalifikacje, uznane powołanem 
rozporządzeniem za dowód uzdolnienia zawodowego do sa
moistnego prowadzenia rzemiosł mularskiego lub ciesiel
skiego ;

8. absolwenci szkół technicznych (budowlanych), o któ
rych mowa w ustępie poprzednim, lub innych szkół, o ile 
uzyskali ty tu ł budowniczego po myśli ust 4 a rt. 364 p ra
wa budowlanego i prowadzili przedsiębiorstwo budowlane 
przed 16 sierpnia 1934 r. —

KOMISJA ZAGRANICZNA.
Kongres A. I. P. C. w Berlinie.

Organizacja udziału inżynierów polskich w Kongresie
A. I. P. C. w  Berlinie napotyka na wielkie trudności w wy
robieniu ulgowego paszportu zbiorowego d 'a  uczestników 
wycieczki naszego Związku.

Ulgowe paszporty indywidualne przyznane będą, jak 
na razie, nielicznej grupie delegatów oficjalnych.

S taran ia  prowadzi się jednak nadal, —  mamy prze
konanie, że m ając jako argum ent ulgi i ułatw ienia w wy- 
jeździe na Olimpjadę do Berlina., —  uda się nam  jednak 
wycieczkę na czas przygotować, z tem  by koszt je j był do
stępny dla wszystkich Kolegów, pragnących wziąć udział 
w  dyskusjach Kongresowych i ciekawych wycieczkach na 
wielkie roboty publiczne w  Niemczech.

Wysyłka zagranicę Księgi Pamiątkowej II Zjazdu Polskich 
Inżynierów Budowlanych w  Katowicach.

Komisja prowadzi nadal wysyłkę Księgi Zjazdowej do 
znanych stowarzyszeń inżynierów budowlanych zagranicą, 
wybitnych uczonych, instytutów  badawczych budowlanych, 
redakcyj pism techniczno-budowlanych i t  p.

Prosimy Ko’egow, zwłaszcza tych, którzy przebywali 
zagranicąi czy to z racji studjów, czy też pracy (za
wodowej, by zechcieli dostarczyć pod adresem Sekretarja- 
tu  Związku adresy takich osobistości, stowarzyszeń i t. p., 
gdzie możnaby z pożytkiem propagandy nauki polskiej wy
siać Księgę Pam iątkową II Zjazdu.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.
•— Dnia 18 (sobota) b. m. odbyła się bardzo ciekawa 

wycieczka członków Związku na budowę dróg betonowych 
w okolicy Modlina.

— Wycieczka do Rożnowa, organizowana przez Od
dział Krakowski, projektowana na lipiec, przełożona zo
sta ła na term in powakacyjny ze względu na opóźnienie 
montażu instalacji na budowie. Wycieczka odbędzie się 
podczas najciekawszej fazy robót t. j. betonowania prze- 
giody.

Termin wycieczki podamy Kolegom w odpowiednim 
czasie do wiadomości.

KOMISJA BADANIA KAMIENI BUDOWLANYCH.
Komisja Badania Kamieni Budowlanych na posiedze

niach w dn. 16.111, 23.111 i 6.IV r. b. uchwaliła 3 projekty 
norm  nom enklatury narządzi kam ieniarskich, nazw czyn
ności przy obróbce kamieni oraz nazw obrobionych po
wierzchni, Dla zorjentowania Kolegów w treści tych norm
i umożliwienia ich krytyki, ogłaszamy ich projekty na koń
cu niniejszego Biuletynu, w następującym  porządku:

PN/B-354 Narzędzia kam ieniarskie. Nazwy narzędzi.
PN/B-355 Obróbka kamieni. Nazwy czynności przy 

obróbce kamieni.
PN/B-356 Obróbka kamieni. Nazwy obrobionych po

wierzchni i fak tu ra  powierzchni
Termin zgłaszania sprzeciwów do podanych projektów 

upływa z dn. 1 października 1936 r.

SPROSTOWANIE

Ostatnie 6 wierszy prawej szpalty str. 3 „Biuletynu" Nr. 4 (czerwiec 1936) należy umieścić u spodu prawej 
szpalty str. 2 tegoż „Biuletynu".
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KOMISJA KAMIENI BUDOWLANYCH.

P o l s k i e  N o r m y Termin zgłaszania sprzeciwów: 1 października 1936 r.

Narzędzia kamieniarskie 
N azw y narzędzi

PN
B-354
Projekt

ko
le

j.

Nazwa
znormali Kształt narzędzi Główne zastosowanie Uwagi

Inne nazwy 
dotychczas

Ł_
Z

zowana używane

D z ia ł  I. D rq g i,  w ie r t ła  i k l in y .

D rq g

W ie r t ło
p ła s k ie

W ie r l ło
k r z y ż o w e

W ie r t ło
g w ia ź d z i

s te

W ie r t ło
z ę b a te

D rq g
p ła s k i

P ię ta k

K lin y

K lin y
s k ła d a n e .

15/

Bezpośrednie uderzanie 
i podważanie.

Wybijanie i wiercenie otwo
rów.

Wiercenie otworów.

Wiercenie otworów.

Wiercenie otworów.

Wyłamywanie kamieni uwar
stwionych i pokładowych.

Wyłamywanie kamieni uwar
stwionych i pokładowych, 

oraz podważanie.__

Rozdzielanie i rozłupywanie 
kamieni.

Rozdzielanie i rozłupywa
nie kamieni.

Ostrze wielokrotne, na
chylone względem osi.

Rurowy przekrój.

Koniec roboczy wygięty.

Różne wymiary i kształ
ty, zależnie od rodzaju 
i wymiarów kamieni 

rozłupywanych.

Łon

Bor

Bor
krzyżowy

Bor
gwiaździsty.

Bor
koronowy

Bor
zębaty

D z  i a ł  I I. D ł u t a .

10

11

O d b ija k
d łu to w y

S z p ic a k

Odbijanie (odłupywanie) 
mniejszych nierówności

i wyskoków._______

Wyrównywanie i grubsza 
obróbka powierzchni.

Kształt końca 
roboczego tępy.
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P.

z
12

13

14

15

16

W p u s tn ia k

B rz e ź n ia k

S z la k

D łu to
s z e ro k ie

1 7

G r a d z in a

G r o s z k o w -  
n ik  d łu to  w y

Wybijanie wpusłów i row
ków.

e

&

Obróbka krawędzi

Wykuwanie wytycznych kra
wędzi i pasów dla ciosu.

Czysta obróbka powierzch
ni kamieni miękkich.

Wyrobienie powierzchni 
prqżkowanych (gradzinowa- 

nych).

Groszkowanie małych po
wierzchni.

Ostrze wqskie i długie. Nutownik

Szerokość ostrza zbliżo
na do szerokości trzona.

Szerokość ostrza większa 
od szerokości trzona.

Szerokie i długie ostrze

Ostrze o dwu lub 
zębach.

kilku

Powierzchnia ostrza na
cięta w kształcie czwo
robocznych ostrosłupów.

Bejcyk

D z ia ł  II I .  K i lo f y ,  o s k a rd y  i m ło ty .

Dłuto pła
skie

Szulerak

1 8

19

20

K i lo f
p ła s k i

K i lo f
d z io b o w y

O s k a rd

I ii

Grubsze zbijanie nierów
ności powierzchniowych skał 

i kamieni miękkich.

Wykuwanie rowków i bruzd. 
Zbijanie zgrubsza nierówno
ści kamieni miękkich. Spulch
nianie gruntu twardego, lub 
zawierajqcego kawałki twar- 
_____ dych domieszek.

Grubsze zbijanie nierówno
ści kamieni miękkich. Wyku
wanie rowków i bruzd. 
Spulchnianie gruntu twarde
go lub z kawałkami twar- 
_____ dych domieszek._____

Obsadzenie trzonka przy 
jednym końcu narzędzia. 
Ostrze robocze płaskie.

Obsadzenie trzonka przy 
jednym końcu narzędzia. 
Ostrze robocze w kształ

cie ostrosłupa.

Ostrza po obu stronach 
trzonka, obsadzonego 
w środku. Jedno ostrze 
robocze płaskie, drugie 

dziobowe.

Oskard
jednora-
mienny.

Szpicak
jednostron

ny.
Kilof

Oskard.
Bika.
Kilof.

21
O s k a rd

d w u d z io -
b o w y

Grubsze zbijanie nierówno
ści kamieni miękkich. Wyku
wanie rowków i bruzd. 
Spulchnianie gruntu twarde
go lub zawierajqcego twarde 

domieszki w kawałkach.

Trzonek obsadzony w 
środku narzędzia. Oba 
ostrza w kształcie ostro

słupów.

22 B r u id z ia k O
i I 
i i

Wycinanie (wykuwanie) bruzd 
w miękkich skałach i kamie
niach dla ich oddzielania, 

lub rozłupywania.

Młot jednostronny o dłu
giem i wqskiem ostrzu.
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23 O d b i ja k

Odłupywanie większych ka
wałków kamienia i rozłupy

wanie kamieni.

24 O d b i ja k
w k lę s ły

* I

Do pobijania młotem 
prostym, młotem lub 
babkq. Ostrze ścięte 
skośnie. Bywa lewy albo 

prawy.

Odłupywanie większych ka
wałków kamienia przy grub

szej obróbce.

Do pobijania młotem in
nym. Ostrze dwukrawę- 
dziowe wklęsłe. Używa 
się dowolnie lewego lub 

prawego ostrza.

25 R ę b a k

26 P ły to w n ik

27 Ł u p n ia k

Obrqbywanie i obcinanie 
występów i nierówności 

kamieni miękkich.
I I 
I I i i

Nqrzędzie dwustronne z 
ostrzami o kierunkach 
równoległych do trzonka 

(wzdłużnych).

I I 
i i

Obrqbywanie i obcinanie 
występów i nierówności 
kamieni miększych oraz 
rozłupywanie kamieni na 
mniejsze, ograniczone jednq 
lub paru powierzchniami, 

zbliżonemi do płaszczyzn.

Podobny do rębaka lecz 
cięższy i grubszy.

Rozbijanie i łupanie kamieni 
na mniejsze kawałki.

\ a

Jedno ostrze płaskie o 
kierunku równoległym do 
trzonko, obsadzonego 

bliżej obucha.

Plutownik

28 C io s a k

29 C io s a k  
d w u s tro n n y

30 Z ę b a k  
p o p rz e c z n y

31 Z ę b a k
p o d łu ż n y

32 Z ę b a k
s k ła d a n y

33 K a rb o w n ik

Ciosanie kamieni miękkich.

i ii i

Jedno ostrze płaskie o 
kierunku poprzecznym 
do trzonka, osadzonego 
bliżej obucha. Szerokość 
ostrza równa lub mniej
sza od szerokości obucha.

Ciosanie kamieni miękkich. Narzędzie dwustronne z 
ostrzami płaskiemi o kie
runkach poprzecznych 

do trzonka.

Ciosanie kamieni miękkich. Narzędzie dwustronne 
z ostrzami zazębionemi 
o kierunkach poprzecz

nych do trzonka.____

Wyrównywanie powierzchni. Dwustronne narzędzie 
z ostrzami zazębionemi 
o kierunkach równole

głych do trzonka.

Wyrównywanie powierzchni 
przy wykańczaniu.

Narzędzie złożone z po
szczególnych wymien

nych zębów.

Karbowanie powierzchni. Szereg równoległych 
trójgraniastych ostrzy na 
powierzchniach robo- 

czych._________

K a rb o w n ik
s k ła d a n y

Karbowanie powierzchni. Narzędzie złożone z 
poszczególnych płyto
wych ostrzy, ześrubowy- 
wanych w jednq całość.
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Nazwa
znormali
zowana

35

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

41

G r o s z -
k o w n ik

G r o s z -
k o w n ik

s k ła d a n y

M ło t

M ło t
p ro s ty

B a b k a

M ło t
b a b k o w y

Kształt narzędzi Główne zastosowanie Uwagi
Inne nazwy 
dotychczas 

używane

-e=H
i i

i i

U V -
' ! r~

C L r- v -

Groszkowanie powierzchni.

Groszkowanie powierzchni.

Pobijanie klinów, wiertł i in
nych narzędzi.

Powierzchnie robocze w 
kształcie ułożonych rzę
dami czworobocznych 

ostrosłupów.

Narzędzie, złożone z po
szczególnych wymien

nych zębów.

Kształt zwężajqcy się ku 
obu końcom.

Pobijanie narzędzi i klinów. 
Zbijanie nierówności ka-

Pobijanie narzędzi. Bicie 
tłucznia.

Pobijanie narzędzi. Bicie 
tłucznia.

Kształt prostopadłościen- 
ny. Trzonek sztywny al
bo elastyczny, osadzony 

w środku.

Kulisty kształt obuchów. 
Ciężar do 2 kg.

Kulisty kształt obuchów. 
Ciężar powyżej 2 kg.

Sztokhamer.
Karbownik

Perlik

Pięstnik.
Pucka.

4 2

4 3

P o b ija k

P o b ija k
p ro s ty

M ło t
b ru k a r s k i

Pobijanie dłut przy obrób
ce kamieni miękkich.

Drewniany. Przekrój po
przeczny kołowy.

Knepel. 
Pobijak 

cylindryczny

Pobijanie dłut przy obrób
ce kamieni miękkich.

Drewniany. Przekrój po
przeczny prostokqtny.

Roboty brukarskie. Trzonek w środku młota, 
zakończonego z jednej 
strony obuchem, z dru
giej plaskiem poprzecz- 

nem ostrzem.

D z ia ł IV . P r z y r z q d y  ró ż n e .

4 4

4 5

4 6

C y r k ie l

C y r k ie l
z

z a c is k ie m

C y r k ie l 
k a b łq k o w y

C y r k ie l  
k a b łq k o w y  

z  z a c is k ie m

Odmierzanie na po
wierzchni.

Odmierzanie na powierzchni.

Mierzenie długości, grubo-*! 
ści i prześwitów otworów.

Mierzenie długości, grubo
ści i prześwitów otworów.

Pałqk ze śrubq do unie
ruchomiania nóżek.

Pałqkowata forma nóżek.

Pałqkowata forma nóżek, 
oraz pałqk ze śrubq do 

ich unieruchomiania.

Macki ze
wnętrzne. 
Taster

Taster. 
Macki ze
wnętrzne
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4 8 K q to w n ik

4 9

50

51

52

K q to w n ik
n a s ta w n y

Wyznaczanie kqtów pro
stych.

Kqt pomiędzy ramionami 
prosty.

Winkiel
Węgielnica

Wyznaczanie kqtów 
wolnych.

do- Możność zmiany kqta, za
wartego pomiędzy ra

mionami.

Jmiga

L in ja
Sprawdzanie płaszczyzn. 

Wyznaczanie linji prostych.
Długość do 2 m. Z pła

skiej stali. Sztywna.

53

54

55

56

57

58

59

L a ta
Sprawdzanie płaszczyzn. 

Wyznaczanie linji prostych.
Długość 24-4  m. Drew

niana wqska gładka deska.
Ważna linja

P o z io m -
n ic a

Ustalanie i sprawdzanie 
poziomu.

Waserwaga
Libela
Waga

P io n

Ustalanie i sprawdzanie pio
nu.

O b s a d a
d łu to w a

O b s a d a
m ło to w a

W s ta w k i

D ra p a k

K o rb a  d o  
w ie r t ł

W ie r t ła
k o rb o w e

T ra k
rę c z n y

Umocowanie wymiennych 
wstawek różnego typu i wy-

Dłutowy kształt. Szcze
linowa forma gniazda 
do umieszczania wsta

wek.

Umocowanie wymiennych 
wstawek różnego typu i wy

miaru.

Kształt młota z gniazdem 
na jednym lub obu koń
cach, służqcem do umo
cowania wstawek. Szcze
linowa lub kanałowa for

ma gniazd.

Zmienne końcówki do umo
cowania w młotowych lub 
dłutowych obsadach, z któ
remi tworzq różnorakie mło

ty i dłuta.

Różny kształt, wielkość i 
charakter powierzchni 
roboczej. Sposób umo
cowania w szczelinie 

lub kanale.

Zdzieranie i wygładzanie 
powierzchni miękkich ka

mieni.

Różna długość rękojeści, 
szeroka i płaska, wklę
sła lub wypukła lorma 
ostrza oraz różny kqt po
chylenia płaszczyzny o- 
strza względem rękojeści.

Mocowanie wymiennych 
wstawek, służqcych do wier

cenia dziur okrqglych.

Wstawki wymienne do korby, 
służqce do wiercenia dziur 

okrqglych.

Różna średnica i 
rakter ostrza.

cha-

Przepiłowywanie kamieni. Wahadłowość ruchu.
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61 T a ś m a  
d o  t r a k a

Wymienna wkładka da ra
my traka, przepiłowujqcq 

kamienie.

Do piłowania kamieni. Piła

6 2

U c h w y t
s z l i f ie r s k i
( p o le r o w -

n ic z y )

Mocowanie wymiennych 
bloków z różnego materjału, 
służących do wygładzania 

powierzchni kamieni.

Różny sposób umocowa
nia bloków gładzqcych. 
Rękojeść pałąkowata lub 

długa prosta.

6 3

6 4

G ła d z id ło
Wymienny blok do obsa

dzenia w uchwycie.
Różny materjał i różny 
charakter powierzchni 

wygładzajqcej.

P u n k to w -

6 5 S z a b lo n
( w y k ró j)

66
S z a b lo n  

s p ra w d z a 
ją c y  ( o k r ó j)

6 7
P iln ik
t a r n ik

68 P iln ik
g ła d z ik

6 9 U b i ja k
b ru k a r s k i

7 0 S tę p o r

Przenoszenie przy robotoch 
rzeźbiarskich z modelu na 
kamień charakterystycznych 

punktów.

Różny sposób umocowa
nia przyrzqdu. Różna 
liczba i wzajemny układ 

przegubów.

Ustalanie i sprawdzanie 
kształtu wyrobu przez na

kładanie na przekrój.

Obrys odpowiadający 
przekrojowi wyrobu ka

mieniarskiego.

Ustalanie i sprawdzanie 
kształtu wyrobu przez przy
kładanie od zewnqtrz do 
powierzchni sprawdzanych 

lub ustalanych.

Owrotny obrys odpowia- 
dajqcy zarysom wyrobu 

kamieniarskiego.

Kontrszablon

Miejscowe wyrównanie nie
wielkich części powierzchni 

kamieni.

Raszpla

Miejscowe wygładzanie nie
wielkich części powierzchni 

kamieni.

Ubijanie bruku lub szosy. Baba

Ubijanie i uszczelnianie ot
worów i gniazd minerskich.

Wykonany z miedzi lub 
mosiqdzu.

71 Ig l ic a
Przekłuwanie opakowania 

nabojów.
Wykonana z miedzi.

Oczyszczanie gniazd w ka
mieniach w trakcie ręczne
go ich kucia lub wiercenia.
Usuwanie materjałów wy
buchowych, które nie eksplo

dowały.

Wykonana ze stali.

Wykonana z miedzi lub 
mosiqdzu.
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P o l s k i e  N o r m y Termin zgłaszania sprzeciwów: 1 października 1936 r.

Obróbka kamieni
Nazw y czynności przy obróbce kamieni

PN
B-355

Projekt

Numery podane w nawiasach dotyczq normy PN/B-354.

Nr.
kolejny

Znormalizowana 
nazwa czynności C h a r a k t e r y s t y k a  c z y n n o ś c i

1 W yłam ywa
nie

Oddzielanie od masywu skalnego kawałków kamienia za pomocq 
klinów, drqgow (N r. 1, 6, 7, 8, 9) i t. p. narzędzi.

2 O dstrzeli
wanie

Oddzielanie kamienia od masywu skalnego przy użyciu środków
wybuchowych.

3 Odbijanie O dłupyw anie lub odbijanie z powierzchni kamienia nierówności 
przy pomocy bezpośredniego lub pośredniego uderzania kilofami, 
oskardam i, odbijakam i lub łupniakam i (N r. 10, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 27) dla otrzymania bryły, obejmujqeej ogólnemi wym ia

rami form ę wyrobu.

4 Łupanie Rozdzielanie większych kamieni na części bezpośredniemi lub po- 
średniemi uderzeniami m łotów, albo przy użyciu klinów.

5 Płytowa-
nie

O dbicie  lub rozłupanie kamienia takie, aby conajmniej jedna 
z powierzchni była zbliżona do płaszczyzny.

6 Krzesanie G ruba  obróbka dłutam i lub m łotam i dziobowemi (N r. 11, 19, 
20, 21 ) kamienia obrobionego pg. poz. 3-ej, dla nadania w przy
bliżeniu pożqdanego kształtu wyrobu (wyraźnie zarysowujqcej się

bryły geometrycznej).

7 Piłowanie Dzielenie kamienia przy pomocy piły dla otrzymania bryły, obej
mujqeej ogólnemi wym iaram i form ę wyrobu.

8 Szlakowanie O bróbka szlakiem, brzeźnikiem lub szpicakiem (N r. 14, 13, 11) 
wytycznych krawędzi lub pasów dla ciosu.

9 Obróbka
półczysta

O bróbka kamieni pg poz. 2 —9 norm y PN /B-356 narzędziami 
grupy m łotów lub dłut, usuwajqea zbędne części bryły kamiennej, 
dla nadania pożqdanego kształtu lub charakteru powierzchni, lecz 

bez dokładnego wyrównania.

10 Obróbka
czysta

O bróbka kemieni jak w poz. 9 nadajqea mu żqdany kształt 
i powierzchnię, lecz z dokładnem wyrównaniem.

11 Szlifowanie W ygładzanie powierzchni kamienia przez ścieranie różnemi na
rzędziami i środkami, bez doprowadzenia do naturalnego połysku.

12 Polerowanie W ygładzanie powierzchni kamienia przez pocieranie z nadaniem 
połysku, w łaściwego dla danego materjału.
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P o l s k i e  N o r m y Termin zgłaszania sprzeciwów: 1 października 1936 r.

Obróbka kamieni
Nazwy obrobionych powierzchni i faktura powierzchni

PN
B-356

Projekt

Numery podane w nawiasach dotyczq normy PN/B-354

Nr.
kolej.

Znormalizowana
nazwa

powierzchni
Charakterystyka obrobionej powierzchni (łaktura powierzchni)

1 Surowa Powierzchnia o takim  wyglqdzie, jaki otrzymuje przy wyłamywaniu, od
strzeliwaniu, odbijaniu, łupaniu lub płytowaniu.

2 Szpicowa- 
na lub 

krzesana

Powierzchnia wyrównana kilofem dziobowym, oskardem lub szpicakiem 
(N r. 11, 19, 20 , 21), z pozostawieniem nieznacznych wypukłości, nie 

posiadających regularnego układu.
3 Dłutowana Powierzchnia wyrównana szlakiem, dłutem szerokiem lub karbownikiem 

(N r. 14, 15, 3 3 )z pozostawieniem niekrzyżujqcych się płytkich bruzdek,
jako śladów uderzeń.

4 Krzyżo
wana

Powierzchnia wyrównana dwukrotn ie szlakiem, dłutem szerokiem, gra- 
dzinq, zębakiem podłużnym lub karbownikiem  (N r. 14, 15, 16, 31, 33) 
z pozostawieniem krzyżujqcych się bruzdek, jako śladów równoległych 

uderzeń przy każdorazowej obróbce.
5 G radzino-

wana
Powierzchnia wyrównana narzędziami o ostrzach zazębionych, jak gra- 

dziny i zębaki (N r. 16, 30, 3 1 ,3 2 ).
6 Groszko

wana
Powierzchnia wyrównana groszkownikam i (N r. 17, 3 5 ,3 6 ), wytwarzajq- 

cemi drobne wklęsłości i wypukłości.
7 Prqiko-

wana
Powierzchnia wyrównana dłutam i szerokiemi, gradzinam i, karbownikam i 
i t. p. (N r. 1 5 ,1 6 ,3 3 ,3 4 ) , wyrobiona w postaci równoległych prqżków.

8 Czesana Powierzchnia wyrównana dowolnemi narzędziami, z bruzdkami falisto-
równoległemi.

9 Wełnista
(baranek)

Powierzchnia wyrównana dowolnemi narzędziami, z bruzdkam i krzywo- 
linjowem i nierównoległem i tak, że ogólny wyglqd przypomina gładkie

runo baranie.
10 Szlifowana

a )  g ru b a
b ) ś re d n ia
c) g ła d k a

Powierzchnia wygładzona przez ścieranie, lecz nie majqca połysku.

11 Polerowa
na

Powierzchnia przez pocieranie wygładzona do naturalnego połysku, w ła
ściwego dla danego kamienia.

12 Dziobana Powierzchnia surowa lub obrobiona, podług poz. 1 — 11, z dodatkowo 
powybijanemi wgłębieniam i o nieprawidłowych kształtach.

13 Rwana Powierzchnia surowa lub obrobiona, pg poz. 1— 11, z dodatkowo wybi- 
janemi bruzdami o poszarpanych krawędziach.

UW AGA: Do poz. 2 - f -  9. Powierzchnie mogq być grube, średnie i drobne, przyczem mogq być obrobione pół 
czysto lub czysto.

O G Ł O S Z E N I E .
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 4.000 mtr. sześć, kamienia pol

nego (brukowca1.
W arunki ogólne, wzór umowy i oferty otrzymać można w Wydziale Technicznym, Plac Wolności Nr. 14, 

pokój Nr. 34, w Referacie Gospodarczym Oddziału Drogowego w godz. od 11.30 do 13-ej.
Oferty z oznaczeniem ceny jednostkowej oferowanego m aterjału składać należy w Wydziale Technicz

nym, pokój Nr. 44, do dnia 3-go sierpnia 1936 roku do godz. 12-ej, w kopertach podwójnych, zamkniętych i za
lakowanych z napisem: .O ferta  do przetargu na dostawę kamienia polnego*.

Koperta zewnętrzna winna zawierać dowód złożenia wadjum do depozytu Zarządu Miejskiego oraz 
drugą kopertę, zawierającą ofertę podpisane warunki ogólne i wzór umowy.

Wadjum w wysokości 3% od oferowanej sumy może być złożone w  gotówce lub w  wartościach, wy
mienionych w warunkach ogólnych przetargu.

O ferty mogą być składane na całuść dostaw, lub na jej część, lecz nie mniejszą jak 1000 m. sz.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 sierpnia 1936 roku o godz. 12,15 w pokoju Nr. 29.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, prawo powierzenia tylko częściowej dostawy, 

jak również prawo odrzucenia wszystkich ofert.
O ferty nieodpowiadające warunkom przetargu lub złożone po terminie, rozpatrywane nie będą.
Zaznacza się, że na kopercie zewnętrznej nie może być ujawnione nazwisko oferenta.

Łódź. dnia 18 lipca 1936 r. Zarząd Miejski w Łodzi.
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Ogłoszenie o przetargu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg  

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych przy 
przebudowie i rozbudowie Sanatorium  w Worochcie.

Opłata za 
wadjum kompl.

przedmiarów
1. Roboty budowlane zł. 7.500.— zł 10.—
2. „ instalacyjne:

a) kanał, wodociąg.
b) centr. ogrzew. paro-wod.
c) praln ia mechaniczna „ 3.000.— „ 5.—

3. Roboty elektrotechn. „ 500.— „ 3 —

Przedm iary przetargowe można otrzymać w godzi
nach 10 — 13 w Biurze Z. U. S. w W arszawie ul. Czer
niakowska 231 (pok. 408) łub w A dm inistracji N ieru
chomości Z. U. S. we Lwowie ul. Brajerowska N r. 10, 
gdzie są do przejrzenia: projekt budynku, warunki 
ogólne i przepisy techniczne wykonania robót.

Wadjum należy składać w kasie Z. U. S. pokój Nr.
2 do godziny 12.30 do dnia 1 sierpnia 1936 r. lub w Ad
m inistracji Nieruchomości Z. U. S. we Lwowie do dnia
3 sierpnia r. b .:

1) w gotówce,

2) w czekach imiennych na rzecz Z. U. S. z gwa
rancją  bankową stwierdzającą, że pokrycie cze
ków będzie utrzym ane do dnia 4 września 1936 r.,

3) bankowych listach gwarancyjnych z ważnością do 
dnia 4 go września 1936 r.,

4) w papierach procentowych pupilarnych.
Oferty przetargowe w zalakowanych kopertach f ir

mowych z napisem „Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przetarg  na roboty .................................................................
w Sanatorium  w Worochcie”, z dołączonym w oddzielnej 
kopercie firmowej dowodem złożenia wadjum, nadsyłać 
należy do Administracji Nieruchomości Z. U. S. we 
Lwowie, ul. Brajerowska 16 do dnia 4-go sierpnia r. b. 
godz. 12, o której nastąpi otwarcie ofert,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru firm, podziału zamówienia 
między kilku oferentów jak  również powierzenia części 
zamówienia.

F irm a stająca do przetargu winna być zarejestro
w aną w Sądzie Handlowym, oraz winna wykazać się 
uprawnionem kierownictwem technicznem dla odpowied
nich kategoryj robót.

Zaznacza się, że wszelkie opusty deklarowane po 
otwarciu ofert r.ie zostaną uwzględnione.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Widok stoiska firm y „Ceheka” na W ystawie Budowlanej w Gdyni, patrz artykuł opisowy na str. 7 przed
tekstem.

DTTWVXTAW X U V długoletni samodzielny kierownik robót (b. kier. kamieniołomów) posiadający obszerne K i t l i  Ni l  W  A N I stosunki, rozporządzający poważna gw arancja hipoteczna i gotówkową do zł 10.000.—,
1 oczekuje solidnych propozycji.

Oferty pod „Roboty Inżynieryjne11 do Przegl. Budowl., Warszawa, uł. Widok 22.
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B u dow n ic tw o  m ieszkan iow e w  W a rsza w ie  w  ciągu osta tn ich  kilku  la t 
sta le  liczebnie w zra sta ło , a  rów n ocześn ie  poraź p ie rw szy  od czasu  w o jn y  
p rzew a g ę  w  ty m  ruchu  bu dow lan ym  osiągnęła in ic ja ty w a  i kap ita ł p r y 
w a tn y . D om y jed n o  —  lub k ilku rodzin n e, a o sta tn io  norm alne kam ienice  
czyn szo w e  nada ły  ch a ra k te ry s tyc zn ą  cechę zabu d o w u ją cym  się  ulicom  bli
sk ich  i d a lszych  p rzed m ieść , a rów n ież  w  śródm ieściu  w id z im y  zapA n ia ją -  
ce się, lu k i na g lo ivn ych  a r te r ja ch .

W iern i n a sze j zasadzie  re je s tro w a n ia  w sze lk ich  ch a ra k te ry s tyc zn ych  
ob ja w ó w  ży c ia  budow lanego, p o czyn iliśm y  sta ra n ia , by u zyskać dla na
szych  C zy te ln ik ó w  o św ie tlen ie  obecnego ruchu budow lanego w  s Jolicy ze 
w szy s tk ic h  in te re su ją cych  stron . M a m y n ad zie ję  zan a lizow ać ten  ruch za 
rów n o z  p u n k tu  w id zen ia  a rc h ite k tu ry , k o n stru k c ji i m etod  w y k o n a w stw a  
ja k  i  od s tro n y  g o sp o d a rcze j.

Do In s ty tu c ji  pu b liczn ych  i n aszych  P rzy ja c ió ł zw ra ca m y  się z  g o rą 
cą prośbą , by  n a m  w  rea liza c ji tego zam iaru  dopom ogli, bądź zg łasza jąc  
a r ty k u ły  na te m a ty  w  za k res  naszego  p ro g ra m u  w chodzące, bądź t  ż s ta 
w ia ją c  do n a sze j d y s p o z y c ji  posiadan e m a te r ja ły , bądź w reszc ie  służąc  
nam  w sk a zó w k a m i.

Z a  każd ą  ży c z liw ą  pom oc i  radę  z  g ó ry  d z ięk u jem y  w  im ien iu  n aszych  
C zy te ln ik ó w , k tó r z y  za w sze  są  w d zięczn i za  u dostępn ien ie  im  i  fachow e  
ośw ietlen ie  a k tu a ln ych  z ja w is k  z  zakresu  zagadn ień  zaw odotvych .

KONJUNKTURA BUDOW LANA W  l-SZEM PÓ ŁR O C ZU  1936
Wydany ostatnio przez Insty tu t Badania Konjunktu- 

ry Przegląd Koniunkturalny w drugim  kw artale 1936, wie
le miejsca poświęca ruchowi i przemysłowi budowlanemu, 
które reprezentują w głównej mierze obserwowaną obec
nie poprawę konjunktury. W omawianym okresie podsta
wą rozwoju sytuacji było wprowadzenie reglam entacji de
wizowej, która zahamowała tezauryzację i wzmocniła ten
dencję do lokat rzeczowych, a przedewszystkiem w inwe
stycjach. Dzięki temu wyjątkową wysokość osiągnęło bu
downictwo, które przy wskaźniku 62 za pierwsze półrocze 
przekroczyło już poziom z pierwszej połowy 1931 r.

Dane o ruchu budowlanym dla m iast powyżej 20.000 
mieszkańców za pierwszy kw arta ł b. r. wykazują dla 
wszystkich budynków mieszkalnych w porównaniu z tym 
Bamym czasem roku ub. wzrost liczby budynków o 56r/r, a 
ich kubatury o 80%.

Charakterystycznem jest, iż działo się to przy zm niej
szającej się pomocy kredytu publicznego. K redyty budo
wlane przyznane przez B. G. K. w pierwszym półroczu 
były o 38% niższe aniżeli w tym  samym czasie roku ub.

Objaw ten tłum aczy Insty tu t w sposób następujący: 
„Obawy co do sytuacji walutowej, jakie w ystąpiły jeszcze 
pod koniec ub. roku, działały dalej w pierwszem półroczu 
bieżącego roku, objawiając się między innemi w wycofy
waniu wkładów, były tym  czynnikiem, który wzmógł ruch 
budowlany, gdyż do najbardziej atrakcyjnych lokat rze
czowych należą właśnie objekty mieszkaniowe”.

Zupełnie zatem zrozumiałem jest, iż do zwiększonego 
ruchu budowlanego, a zatem wzmożonego zapotrzebowa
nia na m aterjały  budowlane dostosowały się również prze
mysły, w ytw arzające te  m aterjały.

W zrost zatrudnienia w cegielniach i wapiennikach 
w drugim  kw artale 1936 w stosunku do pierwszego kwar
tału  tegoż roku wynosił 20%, przy poziomie w ciągu ca
łego półrocza przeciętnie wyższym aniżeli w tym  samym 
czasie roku ub. dla wapienników o 15 procent i dla cegielń
o 34%. To stosunkowo silniejsze podniesienie się poziomu 
zatrudnienia w cegielniach (występujące zresztą już w IV 
kw artale 1935) daje się wytłumaczyć tem, że ostatnio na
stąpił silny wzrost budowli rozpoczętych, a zatem wzmo-



gla. się przedewszystkiem konsumcja cegły. Spodziewać się 
należy, iż w następstwie przyjdzie kolej na m aterjały  wię
cej potrzebne do wykończenia budowli, a więc i wapna.

Bardzo pomyślnie w dalszym ciągu kształtował się 
zbyt cementu, który w kw artale drugim  osiągnął wskaźnik 
107, przewyższając tem samem poziom 1928 roku. W ca
lem pierwszem półroczu sprzedaż cementu wynosiła o 43% 
więcej niż w tym samym okresie roku ub.

Również w hutnictw ie Żelaznem nastąp iła  wyjątkowa 
silna poprawa. Ogólny zbyt wyrobów walcownianych pod
niósł się do poziomu przekraczającego zeszłoroczny o 24%.

W  przemyśle drzewnym  wskaźnik produkcji w drugim 
kw artale podniósł się do 71.9 t. j. o 6% więcej niż w po
przednim kw artale, a w ciągu pierwszego półrocza osiąg
nął poziom o 9% wyższy niż w r. ub. Poprawa wynikła 
głównie z sytuacji na rynku krajowym. W yrazem znaczne
go zapotrzebowania n a  drewno ta r te  na rynku krajowym 
był wzrost drewna tartego  surowego o 4% i dębowego o 6%.

Powyższą analizę sytuacji uzupełniamy kilku zestawie
niami cyfrowemi.

T a b e l a  I 
Ilość zatrudnionych robotników

C e m e n t o w n i e C e g i e 1 n i e T a r  t  a k i
miesiąc

1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936

I 614 722 1016 4015 4061 6355 21821 20833 21910
11 910 1138 1296 4100 4188 5699 25103 23690 24782

III 2097 2344 2994 7032 6433 8690 26598 26542 28605
IV 3458 2717 3675 12653 12576 15972 28448 26389 30083
V 3739 3179 4005 17986 18286 23259 29289 27098 31036
VI 3522 3471 4283 21025 20973 26635 27642 27736 30243

średnio 
w I półroczu 2390 2312 2878 I I 135 11086 14335 26483 25381 27777

T a b e l a  I I

Produkcja przemysłu mineralnego

R o k Cegłi 
w milj. sztuk

Wapno 
w tys. tonn

1
Cement 

w tys. tonn.

1928 1.797 687 1.102
1929 1.532 732 1 008
1930 1.Z93 593 832
1932 879 352 354
1934 1.211 455 721
1936

(przewidywanial 1 600 600 1 100

T a b e l a  I I I
W skaźniki cen mat. bud. i kosztów budowy (1928 =  100)

R o k
m ineral
ne mat. 
budo
wlane

drzewo
budowla

ne
żelazo koszty

budowy

1929 97.7 97.8 100,8 102.0
1930 91.8 84.9 100.9 97.4
1931 82.9 63.7 99.0 87.9
1932 75.7 46.7 91.8 75.6
1933 58.9 39.3 85.2 65.3
1934 45.4 41.3 82.0 58.6
1935 47.8 40.6 78.1 58.6
1936 

I półrocze 45.5 41 0 70.9 58 1

INŻ. ANTONI SZUMAN
Kierownik Poznańskiej Stacji Dośw. przy Państw . Szkole Budown. w Poznaniu.

BADANIA W YTRZYM AŁO ŚCI BETONÓW  NA TLE 
PRZEPISÓW POLSKICH N O R M

Wydanie norm polskich B. 195/196 dotyczących ustro
jów żelbetowych i badań kontrolnych betonów na budowach, 
nałożyło na polskie stacje doświadczalne obowiązek prze
prowadzenia na szerszą skalę odnośnych badań, któreby 
albo potwierdziły założenia na których oparto normy, albo 
uzasadniło zmiany, któreby w przyszłości należało do norm 
tych wprowadzić. Toć znaną jest rzeczą, że we wszystkich 
krajach, normy i przepisy dla betonu ulegają jeszcze ciąg
łym zmianom i poprawkom.

Polskie normy wprowadziły pomiędzy innemi na budo
wach do badań kontrolnych betonu jako novum walce, za
miast ogólnie na kontynencie europejskim używanych sze
ścianów.

Jak  wiadomo ustalono 3 typy:
A walec 0  196 mm. 300 cm5 ciśn. pow.
B „ „ 160 „ 200 „ „ „
C „ „ 80 ,, 50 „ „ ,,

U wszystkich 3 walców średnica równa wysokości s —h 
Powodując się względami ekonomicznemi przyjęto wa

lec C. dla badań kontrolnych na budowie, nakazując zmniej
szenie wyników uzyskanych o 15%, aby zrównać je z wy
nikami walca podstawowego B., przyjętymi za miarodajne.

Jako drugie novum może uchodzić ustalenie wytrzy
małości obliczeniowej po 28 dn. z uzyskanej przez badanie 
wytrzymałości po 7 dniach, a mianowicie:

R i6 =  R i “I-  G0%
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Dalej zaznaczyć wypada zaprowadzenie sit o nowej 
skali i ustalenie miarodajnych wykresów dla pożądanego 
uziarnienia.

Na posiedzeniu sekcji naukowej zjazdu inżynierów bu
dowlanych w Katowicach w lutym  b. r. zgłosiła Poznańska 
Stacja Doświadczalna badania, dotyczące powyższych za
gadnień. Poniżej podajemy pierwsze wyniki tych badań.

Przeprowadzono badanie betonu, zaczynając od n a j
mniejszego, dozwolonego przydziału cementu dla konstruk
cji żelbetowych 270 kg na 1 m® betonu, a zwiększając tę 
ilość w następnych serjach do 300 i 330 kg.

Robiono beton plastyczny, którego przydział wody w a
hał się pomiędzy 0,5 a 0,92 w /c, a  to zależnie od stopniowo 
coraz lepszego uziarnienia, względnie wyższego przydziału 
cementu.

Beton mieszano ręcznie, lecz bardzo starannie. N akła
dano beton plastyczny, posługując się przepisowym prętem  
żelaznym w celu dobrego ułożenia i usunięcia powietrza, 
do form żelaznych, odpowiadających przepisom. Beton po
zostawiono 24 godzin w formach.

Dla badań po 7 dniach pozostawiono próby po wyję
ciu z form żelaznych 5 dni pod mokremi płatam i, jeden 
dzień na powietrzu. Tem peratura była sta ła 16 do 20° C. 
Dla badań po 28 dniach, 10 dni pod mokremi płatam i, 17 
dni na powietrzu. Tem peratura jak  wyżej.

Badań dokonano na prasie Amelera 80 / ,  względnie
00. ‘

Dla I  grupy badań
270 kg cementu zastosowano 6 uziarnień kruszywa
Dla 2 grupy badań
300 kg cementu zastosowano 5 uziarnień kruszywa
Dla 3 grupy badań
330 kg cementu zastosowano tylko 2 uziarnienia kruszywa 

Wyniki badań i wykresy kruszyw a są zestawione w 2 
wykresach podanych na nast. stronie 312.
Kruszywo A to dobry na budowach używany naturalny 

żwirek naturalny 
„ B to najdrobniejsze uziam ienie według norm 

niemieckich D. J. N.
„ C to kruszywo o równych przydziałach piasku 

drobno-, grubo-ziarnistego i żwiru 
„ D to kruszywo o najdrobniejszem uziarnieniu 

dług B. 196.
„ E to kruszywo niemal zbliżone do paraboli Ful

lera
„ F  to kruszywo o najgrubszem uziarnieniu we- 

według B. 196,
Z powodu zbyt trudnej urabialności, spowodowanej 

zbyt wielką ilością grubego m aterjału , użyto kruszywa F  
tylko w pierwszej grupie badań.



Jeżeli rozpatrzym y uzyskane wyniki, to spostrzeżemy, 
że różnice pomiędzy wytrzymałością walców o średnicy 
80 mm 0  , a 160 mm 0  wykazują dość znaczne w ahania 
pomimo bardzo starannego i równego przygotowania prób 
w przepisowych żelaznych formach.

W zestawieniu betonów z przydziałem 270 kg cemen
tu  na 1 m'1 betonu widzimy różnice wytrzymałości dla cza
su tężenia:

7 dni od 4 % do 22%
28 dni od 3,6% do 20%

VVynika z tego średnia dla czasu tężenia po 7 dniach 12,8% 
tr }t u ,, 28 ,, 11,3% 

/)la betonów z przydziałem cementu 300 kg na 1 m3 betonu

dla czasu tężenia 7 dni od 4,0% do 20%
„ 28 „ „ 2,3% „ 13%

Wreszcie dla betonów z przydziałem cementu 330 kg na
1 m’ betonu

dla czasu tężenia 7 dni od 1,0% do 18,5%
„ „ „ 28 „ „ 12% „ 15,5%

Wyniki ostatnie dotyczą tylko 2 prób.
Z badań tych wyciągamy wniosek, że zbyt małe wy

miary walców średnicy 80 mm, nie d a ją  rękojmi wyników 
dokładnych, gdyż w małym walcu znajduje się beton o róż
nej strukturze, choć brany z tej samej mieszanki, co w w al
cu większym. Powoduje to naszem zdaniem niepewność wy
ników. Ta niepewność będzie jeszcze większa, gdy korzy
stać będziemy z pozwolenia B. 196. odrzucania większych 
ziarn kamienia lub tłucznia na budowie. Nie zaprzeczając 
zatem praktyczności małych walców dla prób przedwstęp
nych, sądzimy, że małe zwiększenie wymiarów n. p. do 100 
mm 0 ,  dałoby prawdopodobnie wyniki znacznie lepsze.

Powyższe tabele zaw ierają także obliczenie przyrostu 
wytrzymałości pomiędzy R-, i R za i porównanie tych wyni
ków z uzyskanemi z badań.

B. 196. przyjm ują przyrost wytrzymałości pomiędzy 
tymi dwoma okresami tężenia betonu jako procentowo s ta 
ły dla wszystkich betonów i polecają zwiększyć Ri o 60%, 
aby uzyskać R-».

Ta wyników uwydatnionych w powyższych tabelach w i
dzimy, że ten przyrost wytrzymałości jest procentowo nad 
wyraz zmienny i to przeważnie w zależności od mniejszej 
Lub większej wytrzymałości początkowej R-, betonów.

Dla betonów, z przydziałem cementu 27Ó kg na 1 m3 
betonu, znajdujemy wahania

*q|cm, beton 1.2.2 na ujaqe

dla walców 80 mm 0  pomiędzy 52% a 105%
„ „ 160 mm 0  „ 40% a 140%

Dla betonów z przydziałem cementu 300 kg na 1 m3 
betonu znajdujem y w ahania

dla walców 80 mm 0  pomiędzy 36% a 78%
„ „ 160 mm 0  „ 41% a 104% 

a dla betonów z przydziałem cementu 330 kg na 1 m3 be
tonu znajdujemy w ahania

dla walców 80 mm 0  pomiędzy 36% a 70%
„ „ 160 mm 0  „ 32% a 47%

Zatem więcej, niż 50% wypadków wykazuje przyrost 
mniejszy, niż 60%, dla miarodajnych zaś walców o średni
cy 160 mm przyrost ten je s t mniejszy w większej ilości wy
padków, niż dla małych walców.

To też słusznie uwzględniają te w ahania przepisy nie
mieckie, przyjm ując wzór podany przez badaczy Grtina i 
Kunze (Bauing, 1926 nr. 44).

=  Ri 6 j/ R\.

Wzór ten  podaje dla i?; pomiędzy 80 kg/cm= a 300 
kg/cm 3 w ahania przyrostu pomiędzy 70% a 35%.

Naszem zdaniem wysokość wytrzymałości pierwotnej 
R-, jest zależna w pierwszej linji od stosunku w /c  (woda
— cem ent), zatem w obliczaniu przypuszczalnej wytrzym a
łości należałoby przedewszystkiem spółczynnik ten do wzo
ru  wprowadzić,

PRO PO N U JEM Y : =  R-. +  0,8 R w /c.
Jeżeli zważymy, że dla betonów plastycznych używa

nych do żelbetu stosunek W /C  będzie się wahać, pomiędzy
I a 0,45 otrzymamy z powyższego wzoru w ahania w obli
czeniu przyrostu wytrzymałości pomiędzy 80% a  36%, co 
odpowiada wynikom wzoru niemieckiego, a  co najw ażniej
sze wynikom rzeczywistym,, ja k  tego dowodzą liczby uzy
skane z badań, a przedstawione w powyższych tabelach.

Je s t jasmem, że wytrzymałość Rt«, uzyskana z oblicze
nia, musi być nieco niższa lecz możliwie zbliżona do te j, któ
rą  później wykażą próby Uzyskane z wzoru R?s =  R- +  
60% wytrzymałości obliczeniowe wyższe w więcej jak 
50% wypadków od wytrzymałości z badań, w ytw arzają nie
pewność w podstawach, na jakich opieramy obliczenia s ta 
tyczne usta la jąc je  na badaniach po 7 dniach. Jeżeli roz
patrzym y przyrosty wytrzymałości dla różnych mieszanek 
betonowych, to raczej możemy stwierdzić stałość tego przy
rostu  w kilogramach, niż stałość procentową. Z badań 
przedstawionych w tabelach wynika, że zwiększenie w ytrzy



małości zbliżone jest dla wszystkich mieszanek do 100 
kg/cnr.

Znajdujemy, że dla walców 160 mm odchylenia od 
tej liczby wynoszą:

dla bstonów o 270 kg cementu +14%  —25%
o 300 kg „ +42%  —33%
o 330 kg „ — 5% — 12%

Średnia z wszystkich przeprowadzonych prób wynosi 
+ 94 kg.

Stałość liczbową przyrostu zbliżoną do 100 kg /cn r wy
trzymałości pomiędzy 7-ym, a 28-ym dniem tężenia betonu, 
potwierdzają poniżej podane wykresy, otrzymane z badań 
w stacji poznańskiej przy badaniach nad wpływem stosun
ku w/c na wytrzymałość betonów'.

Z wykresów tych można wnosić, że dla beionów plasty
cznych przyrost je s t mniej więcej liczbą stałą, zbliżoną do 
100 kg/cm2, dla betonów ubijanych liczba ta  je s t większą
o 20% do 30%, dla betonów lanych o tyleż niższą. Beton
0 za małymj przydziale wody, nie je s t zdolny do normalnego 
przyrostu wytrzymałości. Nasuwa się tu  mimowoli n a j
prostsze ustalenie wzoru dla przyrostu wytrzymałości R ?s 
z R;. Dla betonów plastycznych Raa =  R- +  100.

Na podstawie uzyskanych wyników, łatwo przeprowa
dzić porównanie 4 rozpatryw anych wzorów z wykazaną 
wytrzymałością przez bad an ia :

Dla stosunku w/c. =  0,5 posiadał beton według wy
kresu wytrzymałość na ciśnienie po 7 dniach R-, =  205 
kg/cm!.

Wytrzymałość Ris będzie zatem :
Według B. 196. 205 +  123 =  328 k g /cn r 

D.J.N. 205 +  6 j/205 =  291 kg /cn r 
autora ') 205 +  164.0,5 =  287 kg/cm 2 

„ „ 2) 205 +  100 =  305 kg/cm ’
Natomiast według 2 wykresu R-, =  233 kg/cm 2.

Według B 196. 233 +  123 = : 373 kg/cm" uzyskano 
D.J.N. 233 +  6 /  205 =  325 kg/cm 2 

„ autora ') 233 +  186 . 0,5 =  326 kg/cm 5 
„ 2) 233 +  100 =  333 kg/cm 5

1 tu widzimy za wysoką wytrzymałość obliczeniowy wzoru
R~.» =  R-. +  60,%

Przeprowadzone skrupulatne, choć może nie dość je 
szcze liczne badania, pozwalają także przystąpić do zagad
nienia ustalenia wzoru spodziewanej wytrzymałości beto
nu na ciśnienie, któraby odpowiadała najwięcej rzeczywi
stej wytrzymałości danej mieszanki betonowej po 28-io 
dniowem prawidłowem tężeniu.

B. 196. zalecają tu  wzór: R x  =  20 +  80 c/w.
W powyżej przedstawionych badaniach nad wytrzyma- 

ścią betonów plastycznych, waha się stosunek c/w  pomię
dzy 1.22 a 2.22.

Zatem stosując powyższy wzór otrzymalibyśmy w ytrzy
małość na ciśnienie zastosowanej, najlepszej mieszanki be
tonowej po 28 dniach: R m =  20 +  80 . 2,22 =  198 kg/cm 2 
najsłabszej: R* =  20 +  80 .1,22 =  117 kg/cm 3

Na pierwszy rzut oka spostrzegamy, że wyniki uzyska
ne z ,wzoru są za małe.

Wytrzymałość te j 1-szej mieszanki ustalona z badań, 
wynosi 360 k g /cn r 

dla 2-giej „ 200 k g /cn r
Zgadzamy się na to, że wzór obliczeniowy powinien da

wać nieco mniejszą wytrzymałość niż tę, k tó rą  spodziewa
my się otrzymać z badań. Jest jednak rzeczą niepożądaną, 
aby wyniki spadały do mniej więcej połowy. Niedokładność 
wzoru naszych norm polega na tem, że wzór ten nie u- 
Względnia spółczynników jakości cementu i kruszywa O

uzyskano 
z badań 
315 kg. / 

cm’

z badań 
344 kg. / 

cm2

pierając się na powyższych wynikach badań, proponowali
byśmy do wzoru wprowadzić te  spólczynniki uwzględniają
ce jakość użytych m aterjałów , oznaczając spólczynnik ce
mentu C., kruszywa K. Wzór nasz brzmiałby:

R ,.s =  20 — 80 c/w. C. K.
Tak C, jak  i K w ahałyby się stosownie do jakości ma

te rja łu  pomiędzy) 1,0 a 1,3.
Spólczynnik C =  1,0 odpowiadałby cementowi, którego 

wytrzymałość na ciśnienie równałaby się wytrzymałości 
normowej t. j. R,h =  300 kg/cm 2, a  stosownie do otrzym a
nej przy badaniu cementu wyższej wytrzymałości spółczyn- 
nik w zrastałby aż do 1,3.

Spólczynnik K =  1,0 mógłby być stosowany dla do
brych żwirków naturalnych  o niewielkiej zawartości ma
terja łu , pozostającego na sicie 4 mm, ^  20%, a wzra
stałby stosownie do lepszego uziarnienia aż do 1,3 odpowia
dając wtedy uziarnieniu, zbliżonemu do wykresu Fullera.

N a tych podstawach możnaby ustalić tabelę na podsta
wie zużycia wody t. j. stosunku w /c zważywszy, że ten 
stosunek stoi w zupełnej zależności od jakości kruszywa.

w/c K. Wytrzymałość cementu C.
po 28 dn. na ciśnienie

1,0 1,0!) 300 kg. / cm3 1,0
0,9 1,05 400 1,1
0,8 1.10 500 1,2
0,7 1,15 600 1,3
0,6 1,20
0,5 1,25
0,4 1,30

Najwyższa wytrzymałość obliczeniowa d!a betonu pla
stycznego byłaby:

i?:s =  20j +  80 . 2,5 . 1.3 . 1,3 =  358 kg/cm 2. 
N ajżadsza dla lanego

R w =  20 +  80 . 1 . 1 . 1 =  100 kg /cnr.
Ponieważ badanie cementu używanego do prób wyka

zało ciśnienie po 28 dniach 486 kg/cm 2 zatem spółczynnik 
jakości cementu interpolowany C =  1,19 — stosunek n a j
niższy w /c =  0,45, zatem spółczynnik jakości kruszywa 
K =  1,275, otrzymamy wytrzymałość obliczeniową:

R ,s =  20 +  80 . 2,22 . 1,19 . 1,275 =  280 kg/c,m2.
Z badań otrzymano dla walców 160 mm 0  Rw =  360 

kg/cm 2.
Zestawienie wyników badań w powyższych tabelach, 

pozwala nam  nakoniec stwierdzić jak i wpływ na ulepszenie 
mieszanki betonowej i zwiększenie jej wytrzymałości na 
ciśnienie, wywiera z jednej strony ulepszenie uziarnienia 
kruszywa, z drugiej zwiększenie ilości cementu przy tem 
samem uziarnieniu. Potw ierdzają one wysoką ekonomicz- 
ność ulepszenia kruszywa, — a względnie mały wpływ 
zwiększonej ilości cementu.

Biorąc pod uwagę przydział cementu 270 kg widzimy, 
że dla żwiru naturalnego otrzymujemy wytrzymałość wal
cowy (160 mm 0 )  Rw =  200 kg/cm 2, k tóra w zrasta do 
R?8 =  353 kg/cm 2 dła zastosowanego najlepszego uziam ie- 
nia,
Dla przydziału 300 kg w zrasta odpowiednio R »s

z 200 do 315 kg/cm 2 
Wreszcie dla 330 kg tylko z 295 do 360 kg/cm 2

Możnaby z tego wnosić, że przydział 270 kg cementu 
portlandzkiego je st zupełnie dla zwykłych robót w ystarcza
jący, a nawet przy zastosowaniu dobrego uziarnienia k ru
szywa, mógłby być nieco zmniejszony. Zwiększanie ilości 
cementu w mieszance betonowej daje nam względnie male 
zwiększenie wytrzymałości walcowTej.



Dla żwirku naturalnego z 200 do 295 kg/cm 2 
Dla uziarnienia idealnego z 315 do 360 kg /cnr.

Oddając tę  pracę do— użytku publicznego wskazać mu
szę na tem  m iejscu na niedostateczne poparcie naszych s ta 
cji badawczych tak  przez przemysł, jak  i m iarodajne urzę
dy. Są to przeważnie placówki pozbawione jakichkolwiek 
sybsydjów, pracujące środkami niedostatecznemi, pozbawio
ne koniecznych aparatów  i maszyn, pracujące z poświęce
ni em* lecz i z goryczą w sercu. A przecież praca to ważna

dla nauki, gospodarstwa krajowego, a naw et i obrony k ra
ju.

Moim asystentom  p. p. Władysławowi Dąbrowskiemu, 
Władysławowi Nehringowi, i Edmundowi Woźniakowi, któ
rzy przy powyższych doświadczeniach mi pomagali, a  p ra 
cowali i p racu ją  w stacji bezinteresownie, składam na tem
miejscu podziękowanie.

Fabrykom  cementu „Goleszów" i F irley  składam po
dziękowania za dostarczony cement do badań bezpłatnie.

INŻ. R. PIĘTK OW SK I

O ŁÓ W , JAKO  MATERJAŁ IZO LA C Y JN Y
Podczas dyskusji na II  Zjeździe Inżynierów Budowla

nych w Katowicach podniesiona została spraw a wartości 
ołowiu jako m aterja łu  izolacyjnego. M aterjał ten był ba
dany pod względem jego trwałości w w arstwach izolacyj
nych na stacji doświadczalnej w W atford  (opis stacji po
dany został w Przegl, Bud. w 1930 r., N r. 7).

Rezultaty badań ‘) podajemy tu  w streszczeniu.
Ołów utlenia się w różnych warunkach i z różną szyb

kością. Tlenki ołowiu powstałe w warunkach zetknięcia się 
z wodą, z drzewem i z ziemią m ają kolor biały, a tylko przy 
zetknięciu się z wodnym tlenkiem wapna, a więc z lasowa- 
nem wapnem lub cementem otrzymujemy utlenianie się o- 
łowiu o zabarwieniu żółtawem lub czerwonym. Jednakowoż 
utlenianie się ołowiu w zetknięciu z cementem nie następu
je  zawsze, lecz tylko wtedy, jeżeli dochodzą tu  pewne dodat
kowe czynniki. W apno lasowane może wywołać nieraz dość 
szybką korozję, lecz niszczące działanie cementu portlandz
kiego zwykle jest silniejsze od wapna, natom iast węglan 
wapna chroni ołów przed zniszczeniem. Dodatkowe czynni
ki, przy których następuje utlenianie się w zetknięciu z za
praw ą cementową, są to  wilgoć i tlen. Szybkość korozji w 
niektórych zbadanych wypadkach działania zapraw y ce
mentowej na ołów wynosiła 0,11 — 0,8 mm w stosunku 
rocznym.

Szkodliwe działanie cementów glinowych je s t praw ie 
niedostrzegalne, wobec tego Hiszpańskie K rajowe Towa
rzystwo Telefonów zaprzestało stosowania ru r  z cementu 
portlandzkiego do układania w nich przewodników telefo
nicznych w otoczce ołowianej i używa do tego celu ru r  z 
cementu glinowego.

W wypadkach zetknięcia się ołowiu z drzewem (rów
nież przy jednoczesnem działaniu wilgoci, tlenu powietrza
i nieraz dwutlenku węgla) szczególnie szkodliwe jest dzia- 
łnaie drzewa dębowego. Mamy tu  do czynienia z wpływem 
kwasów organicznych znajdujących się w drzewie, a ołów

’) F. L. Brady. The Corrosion of Lead in Buildings. 
Building Research, Tech. P aper N r. 8, London 1934.
F . L. Brady. The Prevention of Corrosion of Lead 
in Buildings. Building Research, Bull. N r. 6, London 
1935.

je st bardzo wrażliwy na działanie rozczynów kwasów or
ganicznych. Przytoczony je st tu  przykład, że w Muzeum 
Brytyjskiem  uległy poważnym uszkodzeniom ołowiane me
dale przechowywane w dębowych skrzynkach, aczkolwiek 
nie było tu  naw et bezpośredniego zetknięcia się ołowiu z 
drzewem. N aturalnie, działanie drzewa dobrze wysuszone
go je st mało dostrzegalne, o ile tylko wilgoć nie ma dostę
pu.

Utlenienie ołowiu w ziemi (zwykle przy zakładaniu ru r 
ołowianych) następuje zwykle, o ile g run ty  zaw ierają kwa
sy organiczne (torf, ziemie nasypowe, czasem glina).

Ołów wystawiony swobodnie na wpływy atmosferycz
ne (dachy, gzymsy) jest bardzo trw ały. Ulega on tylko po
wierzchownemu przekształceniu o kolorze granatow o - sza
rym, gdyż kwas węglowy, a może być i siarkowy tworzą 
w arstw ę ochronną, przeszkadzającą dalszym zmianom. 
W arstw a ta k a  nie chroni jednak przed zniszczeniem ołowiu 
w razie zetknięcia się następnie z  zapraw ą cementową w 
obecności wilgoci i przy  dostępie powietrza.

Jako zabezpieczenie od zniszczenia zaleca się układać 
ru ry  ołowiane, otaczając je  w murach starem  wapnem, 
-bądź to okładając je  filcem bitumicznym. Pokrycie smołą 
bitumiczną może stworzyć nieraz dostateczną ochronę dla 
ołowiu w zależności od jakości smoły i ciągłości pokrywają
cego filmu. Zasadniczo zaleca się, jako zupełnie pewne za
bezpieczenie, oddzielanie ołowiu od zapraw y cementowej 
w arstw ą filcu bitumicznego. Spotykamy jednak zastrzeże
nie, że zastosowanie filcu przy zużyciu takiej kombinowa
nej izolacji nie może być usprawiedliwieniem, żeby stoso
wać ołów w zbyt cienkich w arstw ach, np. 0,2 mm i że po
dobna praktyka powinna być stanowczo odradzana.

O ile ołów styka się z dębiną dobrze wysuszoną i wy
kluczony je s t dostęp wilgoci, niema wtedy zastrzeżeń co do 
używania ołowiu.

Obydwie prace, wydane przez stację doświadczalną w 
W atford, napisane są, jak  zaznacza F. L. Brady, w zało
żeniu, że nie należy psuć ustalonej opinji o zaletach i w ar
tości ołowiu, lecz że celem tych prac jest wskazać te licz
ne wpadki, kiedy ołów może ulec uszkodzeniom, żeby nadal 
ten pożyteczny m aterja ł można było używać z jeszcze więk- 
szem zaufaniem.

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników  
Twoje doświadczenie niech będzie naukq dla następców
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Zarówno zaprojektowanie jak  i wykona
nie kina przy ul. Złotej 7/9 (wypadnie ono w 
rejonie dawnego kina „Gloria") ma kilka mo
mentów ciekawych. Nie usiłując wyczerpać na- 
razie całości zagadnień z dziedziny czysto kon
strukcyjnej, ogrzewniczej, oświetleniowej, wen
tylacyjnej, akustycznej i t. p. przed któremi 
stanęli architekci Edw ard Eber i Karol Siciń- 
ski, oraz konstruktor inż. Jerzy  Nechay ogra
niczę się do przedstawienia zagadnienia wyko
nania szalowania galerji kina. Schemat kon
strukcyjny podaje rys. 1.

Konstruktor rozwiązał zagadnienie płyty 
rozpiętej na 15,10 m., przenosząc całe obciąże
nie galerji zapomocą dwuch potężnych ram  Os 
L» 0» L9 i dwuch belek ukośnych Oi N2 i Lj Ma 
na odpowiednie słupy linji „L“ i ,,0 “ . W układ 
ten wciągnięta jest jeszcze belka na słupach 
Ów Lu.

Ciekawe z punktu widzienia czysto wyko
nawczego było wyszalowanie galerji kina. Pół
koliste ustawienie rzędów krzeseł pociągnęło za 
sobą odpowiednie ukształtowanie stopni. (U- 
waga: stopniem nazywam platform ę na której 
ustawione są rzędy krzeseł, a nie stopień w po- 
tocznem tego słowa znaczeniu).

Ale jednocześnie odegrała rolę spadzistość 
galerji, tak że w rezultacie potworzyły się pła
szczyzny wichrowate, niezmiernie trudne do 
wyszalowania (fot. 1). Wykonano to szalowanie 
w następujący sposób: najpierw  oznaczone za
pomocą niwelatora dolny poziom wielkich ram  
„Os L»“, „O d  L„“ niosących galerję, a prosto
padłych do osi „1 — 1“ (rys. 1). Wierzchy 
ram, a więc i poziom wierzchni galerji, otrzy
mano dodając odpowiednie wysokości ram , we
dług rysunków konstrukcyjnych. Następnie o- 
znaczono środki dla kół, tworzących stopnie 
galerji. W tym celu wzniesiono na osi „1 — 1“ 
specjalną konstrukcję pomocniczą widoczną na

Fot. 1.



Fot. 2.

zdjęciu (fot. 2) a oznaczoną białym krzyżykiem. 
Jest to pionowy prostokąt, utworzony przez poziome de
seczki. W każdej z tych deseczek tkwią gwoździe, tworzące 
centrum jednego z wyżej wspomnianych łuków. Z tych środ
ków zatoczono owe luki, używając nie sznura, a deski, aby 
uniknąć ewentualnego wyciągania. Następnie przystąpio
no do trzeciej skolei fazy szalowania. To co teraz opiszę 
wymagało nietylko wysiłku wyobraźni przestrzennej od wy
konawców, nietylko nastręczyło trudności przy redagowa
niu możliwie jesnego opisu, ale jeszcze wymagać będzie wy
siłku wyobraźni samego czytelnika.

Żebra podłużne, równolegle do osi „1 — 1” kina, bieg
ną zgodnie z profilem podłużnym galerji w płaszczyźnie jej 
pochyłości. N atrafiając po drodze na progi półkolistych 
stopni przenikają się z niemi w sposób, nie dający się do
kładnie przewidzieć ze względu na to, że profil galerji nie 
jest linją prostą, a krzywą. Aby więc wyznaczyć owe prze
nikania określano każdy punkt zosobna.

W arunki zadania są przytem następujące: poziomy
1....  1, 2....  2 wierzchów ram  są już oznaczone (rys,2), wy
znaczone są również pionowe płaszczyzny, tworzące czoła 
półkolistych stopni (fot. 3). Wreszcie ustalone zostają osi 
żeber podłużnych, równoległych do osi ,,1 — 1“ kina. Spód 
żeber nie może być lin ją łam aną (ze względów architekto
nicznych) a jego wysokość musi być większa albo równa 
45 cm (ze względów konstrukcyjnych).

Istota zagadnienia polega więc na takiem ustaleniu 
płaszczyzny AB, tworząceej spód żebra, aby najmniejsza 
z odległości CD, E F  i t, d. była większą nieco lub równą 
45 cm, przyczem pozostałe odległości m ają być możliwie 
do tego wymiaru zbliżone. Osiąga się to przez odpowiednie 
manipulowanie deską, mającą tworzyć spód żebra. Powta
rza się to dla każdego żebra zosobna, oczywiście po jednej 
stronie osi „1 — 1”. Pom ijając już fak t, że poszczególne 
stopnie nie są sobie równe, przenikania ich czół z żebrami 
są coraz dłuższe w m iarę oddalania się od osi ,,1 •— 1“ czyli 
AB <  CD <  E F  (rys. 3). Stąd wniosek, że każde z tych 
żeber tra f ia  inaczej w czoło krzywizny (trafiałyby jednako
wo, gdyby żebra szły promieniście). Teraz staje się ja- 
snem, że stworzenie rysunków wykonawczych, któreby okre
śliły ściśle i wyraźnie ukształtowanie konstrukcyjnych form 
galerji kina było niemal niemożliwością. Raczej należało 
się zdać na ta len t i doświadczenie m istrza ciesielskiego, 
kontrolując jedynie wyniki jego pracy. Rzeczywiście metoda 
ta  okazała się słuszną i m istrz, p. Stępniewski z firm y 
Oppman i Kozłowski wywiązał się z zagadnienia znako
micie.

Dodać należy, że betonowanie galerji odbyło się jedno
razowo i trw ało od (! rano do 11 w nocy.

BADANIA NIEMIECKIE NAD W Y D A JN O ŚC IĄ  PRACY  
f W  BUDOW NICTW IE

Umiejętność przewidywania rzeczywistych kosztów bu
dowy czyli t. zw. kalkulacja, wymaga dużego zasobu do
świadczenia zarówno w określeniu wydajności pracy jak
i zużycia materjałów jak  wreszcie racjonalnego (a nie sza
blonowego) oblicze/iia kosztów ogólnych.

W zakresie kalkulacji popełnia się bardzo często omył
ki, a popełniają je  nietylko ci, którzy staw iają pierwsze 
kroki, ale rówłiież i ci, którzy się uważają za doświadczo
nych w tej dziedzinie. Przyczyny powstawania tych omy
łek, a zarazem powody, dla których one bardzo często nie

są w trakcie budowy i po jej ukończeniu wykrywane i pro
stowane, leżą przedewszystkiem w tem, że systematyczna 
kontrola kosztów własnych jest w budownictwie rzadko prze
prowadzana wbrew oczywistym i dotkliwym stratom , jakie 
z tego powodu ponoszą przedsiębiorcy.

Są tacy, którzy zleciwszy wykonanie robót podprzed- 
siębiorcom po określonych cenach, uważają, iż tem samem 
uniknęli ryzyka wynikającego z w ahań wydajności p ra
cy. Rzeczywistość wykazuje jednak, iż ten sposób wykony
wania robót nie chroni przed ryzykiem ujemnem. Podprzed-



siębiorca życiowo i ustawowo jest tylko udziałowcem w zy
sku, straty  zaś w całej rozciągłości spadają na głównego 
przedsiębiorcę.

Jeżeli mimoto ten stan rzeczy w dziedzinie kalkulacji 
trwa, to przypisać go należy w głównej mierze płynności 
organizacyjnej, jaka z wielu przyczyn, została wprowadzo
na do przemysłu budowlanego.

Na łamach Przeglądu Budowlanego opisaliśmy meto
dę1), przy pomocy której praktycznie i bez większego na
kładu pracy można każdą budowę kontrolować i z jej prze
biegu uzyskiwać realne i wartościowe wskazówki kalkula
cyjne na przyszłość.

Obecnie wracamy do tego samego tem atu, który uwa
żamy za bardzo ważny dla organizacji przemysłu budow
lanego, gdyż pragniemy zreferować wyniki badań nad 
rzeczywistą wydajnością pracy, jakie na szeregu budowach 
przeprowadził Niemiecki związek przemysłu budowlanego'"’).

Celem tych badań było i jest w dalszym ciągu stw ier
dzenie rzeczywistej wydajności pracy dla szeregu typowych
i zasadniczych robót wchodzących w zakres surowego sta
nu budowy. Pierwszy etap badań, który już został opu
blikowany, objął budowę domów jednorodzinnych wolnosto
jących względnie niewielkich domów wielorodzinnych, w 
każdym razie nie przekraczających dwu kondygnacji.

Badania były przeprowadzane według wskazówek
i kontrolowane przez specjalną komisjęj w której skład 
wchodzili oprócz przedstawicieli przemysłu, również repre
zentanci zainteresowanych władz państwowych i komunal
nych i związków zawodowych.

Badania obejmowały wydajność rzeczywistą dla poszcze
gólnych robót. W ymaga to bliższego omówienia. Jak  
wiadomo wydajność pracy może być badana bądź w pew
nych krótkich wycinkach czasu, bądź też dla całego prze
biegu danej pracy. Pierwszy typ badań o charakterze chro- 
nometrażowym ma na celu zanalizowanie przebiegu roboty, 
rozczłonkowanie czasu zużytego przez robotników na bez
względnie konieczny, odpoczynek i straty . Efektem  tych 
badań są zazwyczaj wskazówki zmierzające do usprawnie
nia pracy przez usunięcie przeszkód zmniejszających po
zytywny efekt pracy robotnika. Tego rodzaju badania po
sługują się chronometrażem, dokładną obserwacją, taśm ą 
filmową i t. p. i m ają charakter badawczo - naukowy.

Badania drugiego typu obejmują całość budowy i osta
tecznym ich efektem je st ustalenie cyfrowe średniej wy
dajności pracy dla poszczególnych robót traktowanych ja 
ko całość. Badania tego typu przeprowadzane winny być 
jako kontrolne i dla celów kalkulacyjnych na każdej bu
dowie, a dla ich przeprowadzenia wymagany jest bardzo 
niewielki nakład pracy.

Tego rodzaju badania, przeprowadzone w latach 1933
i 1934 w okręgu berlińskim, zreferowane są w przytoczo
nych publikacjach niemieckich. Do tego celu wybrano sze
reg budów o przeciętnym typie konstrukcyjnym i wykony
wanych w sposób prawidłowy i przyjęty  w danej okolicy. 
Na każdej z wybranych budów postarano się o dokładne 
notowanie rodzaju zatrudnienia pracujących robotników. 
Odbywało się to bądź na raportach dziennych bądź na ra-

’) Inż. I. Luft. — R ejestracja i kontrola kosztów w ła
snych w firmie budowlanej. — Przegląd Budowlany, rok 
1931 — str. 156 — 159 i 183 — 190.

!) Arbeitsermittlungen im W ohnungsbau -— Berlin, 
1934 — wyd. Niem. Zw. Przem. Bud. A rbeitserm ittlun
gen im Wohnungsbau — specjalny zeszyt czasopisma „Das 
Baugewerbe” — Nr. 30 z r. 1935.

portach tygodniowych. W odpowiednich formularzach noto
wano, ile godzin przy poszczególnej robocie był zatrudnio
ny każdy robotnik. Podział robót odpowiadał ustalonym 
uprzednio pozycjom kosztorysowym. Praktyka wykazała, iż 
praktyczniejsze były raporty  dzienne, gdyż zmuszały ona 
do natychmiastowych zapisów, a zatem wykluczały kom
ponowanie danych ex post. I)ane z tych raportów wpisy
wano do k art przewidzianych dla każdej roboty. Po zsu
mowaniu ilości godzin zużytej pracy i podzieleniu tej su
my przez ilość wykonanej roboty otrzymywano średnią wy
dajność dla danej roboty na danej budowie. Porównanie 
tych cyfr z szeregu budów pozwala stwierdzić, jakim wa
haniom ta  wydajność podlega, a w wielu wypadkach rów
nież zanalizować przyczyny tych wahań w zależności od 
kwalifikacji, indywidualności i przyzwyczajeń regjonalnych 
robotników, warunków lokalnych i atmosferycznych, dozo
ru, organizacji budowy i t. p.

Otrzymane wyniki dają zatem lekcję poglądową chwiej- 
ności podstaw każdej kalkulacji a zatem potrzeby istnienia 
rezerw w postaci odpowiedniego spółczynnika na ryzyko.

Pozatem uczą one; iż przy kalkulacji należy umiejętnie 
uwzględnić te momenty, które wpływają na wydajność p ra
cy, np. wielkość roboty, jej charakter, porę roku, przyzwy
czajenia regjonalne pracy robotników it. d.

W każdym razie w wyniku tych badań nie można uwa
żać za dobrych kalkulatorów tych, którzy posiadają w no
tesie a najczęściej w głowie pewne szablonowe cyfry, bez
krytycznie stosowane do każdej budowy, nie interesując się 
ani charakterem  projektu, ani warunkam i lokalnymi, ani 
porą roku, ani typem zatrudnionego robotnika.

Podkreślone i stwierdzone wahania w kalkulacji nie mo
gą być jednak wytłumaczeniem zjawiska kolosalnych roz
bieżności sum oferowanych na przetargach, które, jak  za
wsze bliższe analiza wykazuje, nie w ynikają z świadomie 
przeprowadzonej analizy lecz swe źródło m ają w braku 
jakichkolwiek podstaw kalkulacyjnych z uprzednio prze
prowadzonych budów, w niedokładnem zbadaniu warun
ków przetargu, jeżeli (co się często zdarza) nie są skut
kiem przedewszystkiem świadomie deficytowej kalkulacji 
w połączeniu z nieświadomymi błędami i przeoczeniami.

W dalszym ciągu publikujemy zatem w yjątki z cyfr 
tych niemieckich badań. Uprzedzamy, iż cyfry te bezpośre
dnio nie dadzą się transponować na nasze w arunki z po
wodu odmiennej organizacji i metod budowania i innego 
typu robotnika.

Mimoto uważamy tę publikację za pożyteczną, gdyż 
pragniemy przy pomocy niej pokazać rzeczywiście stwier
dzone w ahania w kalkulacji, uwypuklić wartość utrwalo
nych tą  drogą doświadczeń a tem samem zachęcić nasz 
przemysł budowlany do tych badań bynajmniej niekosztow- 
nych i niewymagających dodatkowego personelu a bezwa
runkowo pożytecznych.

Zestawienia powyższe nie nadają  się do bezpośredniego 
stosowania do celów kalkulacyjnych również i z tego po
wodu, iż nie można było w zwięzłym wykazie przytoczyć 
tych warunków, które wpływały na obserwowane wahania 
wydajności pracy.

A zatem przytoczone cyfry nie m ają służyć jako tra- 
fa re ty  do bezpośredniego kopjowania, stanowią one jedy
nie żywy i przekonywujący obraz am plitudy wahań, z ja 
ką kalkulator winien się liczyć we wstępnej kalkulacji, a za
razem wykazują, ile cennego m aterjału  obserwacyjnego 
można z każdej budowy otrzymać przy małym nakładzie sy
stematycznej pracy.
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I. R o b o t y  z i e m n e

Wykop piwniczny — ziemia umieszczona obok —
grunt lekki — gł. 1.50 m. m3 0.35 0.63 0.98 — 1.60 1.60 — — —

I I .  R o b o ty  m u r a r s k ie ,  b e to n o w e  i t y n k a r s k ie

Fundamenty z betonu bez szalowania (ręczne mie
szanie) m3 3 53 — 3.53 5.68 2.27 7.95 4.69 — 4.64

Mury piwniczne z cegły na zapr. wap. gr. 38
i 25 cm. m3 3.62 1.62 5 24 4.84 1.83 6.67 — — —

Mury parterowe z cegły na zapr. wap. gr. 30 cm. 
(2X '/a cegły +  6 cm. powietrza) łącznie z wewn.
rusztów. m3 4 51 3.43 7.95 6.60 2 22 8.82 — — —

Ściany działowe w cegły na zapr. wap. m 2 0.47 0.24 0.71 1.45 0.50 195 0.79 0.32 1.11
Ściany działowe w '/« cegły na zapr. '/, cem. m2 1.01 0.25 1.26 1.96 0.55 2.51 1.10 0.35 1.45
Wolnostojące kominy o otworach 14 X  21 m3 8.08 2.22 10.30 7.43 6.08 13.51 — — 12 00
Strop syst. Kleina, 10 cm gr.

a) ułożenie belek żel. 100 kg. 0.93 — 0.93 0.70 0.40 1.10 — — —
b) szalowanie m- 0.24 0.04 0.28 0.46 0 07 0.53 — —
c) rozszalowanie m2 0.10 — 010 0.23 0.12 0.36 0.10 010 0.20
d) sklepienie m2 0.52 — 0.52 0.56 0.39 0.95 — — —

Podłoże betonowe w piwnicy gr. 8 cm. — ręczne
mieszanie m 2 0.35 0.09 0.44 0.63 0.29 0.92 — — —

Szlichta cem. 2 cm. na podłożu betonowem m2 0.42 0.13 0.55 0.53 0.34 0 87 — — —
Spoinowanie ścian zewn. m5 1.22 — 1.22 1.34 — 1.34 — — —
Rapowanie ścian i sufitów w piwnicy m2 0 17 0.05 0.22 0.21 0.04 0.25 — — —
Trzcinowanie sufitów łącznie z ustaw, ruszt. m2 0.23 — 0.23 0.30 0.10 0.40 0.26 0.09 0.35
W yprawa sufitów zapr. wap. z gipsem na gotow.

trzcinowanie m- 0.24 0.09 0.33 0.49 0.19 0 68 — — —
W yprawa ścian zapr. wap. m 2 0.22 0 09 0.31 0.35 0.12 0.47 — — —
Ustawienie rusztowania stojakowego podwójnego

dla tynków zewn. m2 — 0.14 0 14 0.11 0.07 0.18 — — —
Tynk zewn. z wapna hydr. bez ust. ruszt, jedno

warstwowy m2 0.54 0.13 0.67 0.56 0.13 0.69 — — —

I I I .  R o b o t y  c i e s i e l s k i e

Odwiązanie i ułożenie belek strop. mb. 0.15 — 0.15 0.33 — 0.33 — — —
Odwiązanie dachu dwu lub c<sterospadkowego mb. 0.18 — 0.18 0.22 — 0.22 — — —
Ustawienie dachu mb. 0.07 — 0.07 0.08 — 0.08 — — —
Ułożenie legarów mb. 0.08 — 0.08 0.15 — 0.15 0.09 — 0.09
Ułożenie podłogi z desek hebl. wraz z listwami

przyściennemi m2 0.36 — 0 36 0.53 — 0.53

Nakoniec jeszcze kilka uwag na tem at naszych wa
runków. Niemcy jako naród praktyczny uznają potrzebę 
publikowania osiągniętych rezultatów i przeprowadzonych 
badań i popierają wszelkie prace w tym  kierunku. Dzię
ki temu nauka i technika robią u nich poważne postępy.

U nas przemysłowcy w większości wypadków uważa
ją  przeprowadzone doświadczenia j obserwacje za tajem ni

cę, którą zazdrośnie kryć należy. A nasze instytucje zle
ceniodawcze stronią od wszelkiej współpracy z organizacja
mi przemysłu budowlanego, odgradzając się od nich prze
konaniem o swej nieomylnej wyższości, a równocześnie bro
nią się od wszelkich publikacji na tem at przeprowadzonych 
budów, wskutek uważania wszystkiego za tajem nicę pań
stwową.

Z  D O ŚW IA D C ZEŃ  I OBSERWACYJ
BADANIE ZAPRAWY W A PIEN N EJ 

W FUNDAMENTACH.

W związku z projektowaną nadbudową dwóch pięter 
n a  domu dwupiętrowym przy ulicy C-ej w W arszawie były 
przeprowadzone badania fundamentów, czego wynikiem by
ło stwierdzenie istnienia pewnych charakterystycznych ob

jawów w zaprawie wapiennej, użytej do murowania fun
damentów.

Budynek je s t wolnostojący, murowany z cegły zwyk
łej na zapraw ie wapiennej, częściowo podpiwniczony; ban
kiety i fundam enty części budynku bez piwnic wykonane 
zostały z kam ienia polnego również, na zaprawie wapienno- 
piaskowej. Bankiety i fundam enty murowane z kamienia



sięgają dolnemi swemi częściami około 2,50 m poniżej o- 
becnego poziomu terenu. Górne części bankietów kam ien
nych w części budynku podpiwniczonej sięgają powierzchni 
posadzki piwnicznej, zaś górne części fundamentów kam ien
nych w części budynku niepodpiwniczonej niem al po
wierzchni terenu, n a  którym  znajduje się omawiany bu
dynek.

Dokonany rozkop zewnątrz budynku, w części niepod
piwniczonej do spodu fundam entu murowanego z kamieni 
polnych, na głębokości około 2,00 m ujaw nił w wykopie ro
dzaj gruntu: w dole piasek m acierzysty o znacznej wilgot
ności, ku górze wykopu —  nasyp grubości około 0,70 m. 
Na poziomie spodu fundam entu wyraźnie w ystępuje woda 
gruntowa.

W rozkopie tym  poddano bliższym badaniom zaprawę 
wapienno - piaskową, znajdującą się w spoinach między 
kamieniami fundamentów.

W zaprawie widoczne są bardzo liczne grudki i skupie
nia wapna, co wskazuje na użycie do budowy murów ka
miennych tak  zwanego „w apna gorącego". Badania zapra
wy w spoinach murów nadziemnych, wykonanych z cegły 
palonej, również wykazały obecność takich samych grudek
i skupień wapiennych, lecz w nieco mniejszej ilości.

Dalsze badania zapraw y w  fundam entach kamiennych 
ivykazały znaczne je j zwilgotnienie, zaś przy naciskaniu 
zaprawy poddawała się ona stosunkowo łatwo. Przy bada
niu zaprawy w wykopie n a  różnych poziomach w kierunku 
pionowym zauważono dość charakterystyczne zjawisko o- 
słabienia się zapraw y w m iarę zagłębiania się fundam entu : 
bliżej powierzchni terenu zapraw a, jakkolwiek wyraźnie 
wilgotna, przy nacisku tylko rozpadała się, natom iast w 
miarę opuszczania się wgłąb nabierała cech masy plastycz
nej, a nawet mazistej.

Powyższy plastyczny stan  zaprawy, właściwy dla 
świeżych zapraw, nasunął poważne wątpliwości co do je j 
właściwego nawęglenia.

Świeża zapraw a wapienna, dzięki obecności wodzianu 
wapnia [Ca (O H )2] reaguje zasadowo, zatem czerwony 
lakmus barwi się niebiesko.

W rozpatrywanym wypadku próby, przeprowadzane z 
zaprawą pobieraną z fundamentów, dawały bardzo ener
giczne reakcje zasadowe, co dowodziło, że w sta re j zap ra
wie znajdują się jeszcze wolne wodziany wapnia. Bliżej po
wierzchni terenu, a  więc na głębokości od 0,80 m  do 0,60 m, 
zaprawa z fundamentów reagow ała jeszcze zasadowo, lecz 
znacznie słabiej, z opóźnieniem, co tłumaczyć można łat- 
wiejszem przenikaniem powietrza i nawęglaniem zaprawy. 
Zaprawa przy samej powierzchni terenu  reakcji zasadowej 
nię dawała.

Zaznaczyć należy, że omawiany budynek został wznie
siony w 1885 roku, to  je s t przeszło przed pięćdziesięciu la 
ty.

Nienawęglanie się zapraw y wapiennej w  ciągu kilku
dziesięciu la t tłumaczyć można następującem i okoliczno
ściami : wykopy po wymurowaniu w nich fundamentów ka
miennych prawdopodobnie zostały niezwłocznie zasypane, 
przez co zamknięty został dostęp powietrza do fundam en
tów i zaprawy; wilgotny grun t, jakkolwiek piaszczysty, 
również odciął dostęp powietrza. M aterjał użyty do m uro
wania fundamentów, kam ienie polne, był też nieprzenikli- 
wy dla gazów, zapraw a zaś mokra wprowadzona do murów, 
pozostając stale w tym  stanie, nie mogła wysychać i poro
watością swą, właściwą dla stanu  suchego, doprowadzać 
powietrza do miejsc głębszych.
‘ Badania naciskowe zapraw y wapiennej w spoinach 

murów z cegły, w częściach budynku nadziemnych, dały

wyniki dodatnie. Badania za pomocą lakmusu nie wykazały 
obecności wolnego wodzianu wapnia, co dowodzi o zupełnem 
nawęgleniu zapraw y w m urach nadziemnych.

N a zasadzie wyników powyższych badań można u sta
lić, że w budynku bankiety i fundam enty, wykonane z ka
mieni polnych n a  zapraw ie wapienno - piaskowej, są nie
dostatecznie sztywne, zapraw a wapienna tam  nie nawęgli- 
ła  się i nieś dała żadnego zespolenia między kamieniami. O- 
prócz tego, wskutek swej miazgowatości zapraw a nie wy
tworzyła warunków niezbędnych dla rozłożenia ciśnień w 
murach.

Oględziny murów głównych nadziemnych zewnątrz i 
w ew nątrz budynku wykazały liczne zarysowania, charakte
rystyczne dla nierównomiernego osiadania ścian i murów; u 
podstaw. Zarysow ania te  intensywniej w ystąpiły w czę
ściach niepodpiwniczonych, a więc w częściach budynku po
siadających znacznie większe w arstw y kamiennych funda
mentów. „ . „  , , .S t. Zaykowski.

W SPRAW IE WADIUM PRZY PRZETARGACH.

O trzym aliśm y z kół naszych Czytelników zupełnie słu
szne uwagi iv sprawie ivadjum przy przetargach. Podaje
m y je  zatem  rozważaniu kompetentnych władz, jako ma
terjał przyczyniający się do usprawnienia procedury prze
targowej. (Red.).

Urzędy ogłaszające przetarg, podają zazwyczaj w aru
nek składania wadjum w procentach od kosztorusu. W yją
tek stanowią tylko nieliczne instytucje, które podają wy
m agane wadjum  w sumach ryczałtowych.

Ten ostatni system uważamy za racjonalny i to z kil
ku przyczyn:

1) Chcący oferować odrazu orjentuje się, czy dana ro
bota leży w zakresie jego możliwości i zamiarów, nie po
trzebuje biegać do urzędu i robić przybliżonego kosztory
su, aby się zorjentować, ile też przygotować musi pieniędzy 
(lub t. p.) na wadium. Jest to szczególnie uciążliwe dla 
firm , mającychi siedzibę poza W arszawą.

2) Chcąc oferować orjentuje się w przybliżonej wiel
kości danego objektu. Ten sam objekt może być tej f ir 
mie za duży, a  innej za mały. Z sumy wadjum można się 
w tym  kierunku dostatecznie zorjentować.

3) Składanie przez poszczególnych oferentów wadjum 
proporcjonalne do sumy ich oferti stoi w sprzeczności z za
sadą tajności przetargu. Zdarzały się też wypadki, iż z su
my złożonego wadjum konkurenci nawzajem dowiadywali 
się o poziomie^ ofert konkurencyjnych.

4) Procentowe ujęcie wadium jest zupełnie wadliwe, 
bo firm a oferująca tanio (a nieraz za tanio!) składa ma
łe wadium, a  z punktu widzenia rzeczowego powinna by
ła  złożyć conajmniej tak ie  same wadium, co firm a kalkulu
jąca ostrożnie. W ięcej: gdyby można ustalić jakiś klucz 
w tym  kierunku, powinno składane wadium być odwrot
nie proporcjonalne do złożonej ceny. Niskie oferty  powinny 
być poparte wysokim wadium (bo może istnieć obawa nie
dotrzym ania przez firm ę warunków umowy) a  droższe f ir 
my, które te j obawy nie budzą, mogłyby być obciążone 
mniejszem wadium.

Jeżeli jednak takiego postulatu ze względów trudności 
technicznych przeprowadzić nie można, to niech przynaj
mniej wszyscy składają wadium tej samej wysokości, któ
rą  a  priori wyznaczy dany Urząd.

Dr. Cz. K.



O NORMALIZACJĘ WARUNKÓW OBLICZANIA 
ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

Im wyraźniej jest określony stosunek pomiędzy przed
siębiorcą a klijentem w postępowaniu przetargowem, tem 
taniej wypadnie ogólny koszt budowy; przedsiębiorca mo
że wykalkulować najniższe ceny tylko wtedy, gdy dokład
nie wie co ma wykonać i w jak i sposiib ta robota będzie 
opłacona.

Pozornie wydać się może, że nic łatwiejszego jak  w ko
sztorysie wykonawczym dokładnie opisać, co ma być wyko
nane. w jaki sposób i t. d.

W rzeczywistości spraw a jest b. skomplikowana, dowo
dem czego są długoletnie prace Komitetu Norm alizacyj
nego daleko jeszcze nie doprowadzone do końca.

Gdyby poszczególne pozycje miały być opisane w spo
sób wyczerpujący, zaszłaby potrzeba posiadania głęboko 
przemyślanych uprzednio wzorów, a sam kosztorys oferto
wy zamiast powiedzmy 15 stron druku, musiałby zawie
rać ilość wielokrotnie wyższą.

Byłoby więc znacznie prościej opracować takie wzory 
jednolite dla całego Państw a i tylko powoływać się na nie 
w kosztorysach i warunkach umownych.

Dąży do tego właśnie Polski Kom. Normalizacyjny, 
instytucja o charakterze doradczym.

Przedsiębiorca, kalkulując ceny do swojej oferty, obli
cza je na podstawie przypuszczalnych ilości godzin pracy, 
jakie jego robotnicy będą musieli zużyć na wykonanie pe
wnej jednostki pracy.

Jaką jest ta  jednostka pracy określać winien jasno 
kosztorys lub wzory, na których kosztorys się opiera. Otóż 
w tej dziedzinie panuje u nas duża rozbieżność metod, a w 
wielu wypadkach kompletna niejasność.

Naprzyklad na kresach obowiązywała dotychczas za
sada, że przy ustalaniu objętości wykonanych murów po
trącano z ich objętości tylko otwory wielkości ponad czte
ry  m etry kwadratowe, w W arszawie potrącano otwory już 
ponad jeden m etr kwadratowy, a P. K. N. poleca potrącać 
otwory już ponad 0,5 m etra kwadratowego.

Przy obliczaniu ilości wykonanych fu tryn  według 
„Cennika M agistr. m. W arszawy” długość należy liczyć po 
zewnętrznym obwodzie, a według P. K. N. po wewnętrz
nym obwodzie •— różnica może wynosić 10% i więcej. Ta
kich przykładów można cytować dziesiątki.

Przedsiębiorca zmuszony jest więc kalkulować swe jed
nostkowe ceny zawsze inaczej, a w wypadkach bliżej nie
określonych przez ostrożność przewiduje najniepomyślniej- 
szy sposób obliczania i staw ia ceny jednostkowe wyższe.

Niesumienny kierownik budowy postara się zawsze
o jaknajm niej jasne opisy pozycyj, aby „mieć w ręku” 
przedsiębiorcę i módz rozstrzygać zatargi według swego 
uznania.

Niejasność opisów daje również możność niesumien
nym kierownikom wejścia w porozumienie z którymś 
z przedsiębiorców, i wtedy przedsiębiorca ten napewno oka
że się na przetargu najtańszy, a swe pozorne s tra ty  odbije 
sobie doskonale podczas budowy.

Najważniejsze jednak, że udowodnienie nadużycia te- 
g;o rodzaju jest prawie niemożliwe pod względem prawnym.

A i sumienny kierownik będzie w kłopocie, gdyż roz
strzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy mogłoby 
być źle widziane przez władze kontrolujące, a znowu — 
rozstrzyganie na korzyść skarbu, może przyczynić się do 
zrujnow ania przedsiębiorcy. Trzeba tu  więc opierać się na 
przypuszczalnych domysłach wchodząc w sam proces kalku
lacji ze strony przedsiębiorcy i słowem zawsze wprowadzać 
moment dowolności.

Aby temu zapobiedz należy dążyć do przyśpieszenia 
prac P. K. N. w kierunku ustalania norm na zasady obli
czania robót budowlanych, a równocześnie nadać tym  nor
mom moc powszechnie obowiązującą.

Ustalenie takich jednolitych przepisów dla całego P ań
stwa zaoszczędzi pracy nietylko przedsiębiorcom lecz i urzę
dom oraz organom kontrolującym.

Możliwość popełniania nadużyć na budowach znacznie 
zostałaby ograniczona.

inż. arch. W iktor Garnysz.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Prof. Dr. Inż. W. Żenczykowski. — Budownictwo 

ogólne Część I — M aterjały i wyroby budowlane. — W ar
szawa, 1936. Wyd. B ratniej Pomocy Studentów Polit. 
Warsz. str. 415.

Autor w przedmowie zaznacza, iż brak odpowiednich 
podręczników Budownictwa Ogólnego w literaturze tech
nicznej polskiej, oraz trudności, jakie musieli pokonywać 
słuchacze Politechniki przy studjowaniu tego przedmiotu, 
skłoniły go do opublikowania wykładów w postaci skryp
tów.

Całość skryptów została podzielona na 3 części: 1-a 
M aterjały i wyroby budowlane, 2-a Wykonywanie robót bu
dowlanych, 3-a Projektowanie konstrukcji.

Obecna publikacja obsjmuje właśnie tę pierwszą część 
Omówione w niej zostały wszystkie zasadnicze m aterjały  
budowlane z wyjątkiem  stali i betonu, które na wydziale 
Inżynierji są oddzielnie wykładane.

0  zakresie te j le j części najlepiej o rjentuje spis głów
nych rozdziałów:

1 Drewno II M aterjały kamienne III  Ceramiczne wy
roby budowlane IV Zaprawy budowlane V Lekkie betony 
VI Ważniejsze wyroby wapienne i cementowe VII Mat. izo

lacyjne, włókniste, pochodzenia organicznego V III Mat. w 
rolach i arkuszach do; krycia dachów i izolacji wodochron- 
nej IX Mat. szklarskie X F arby  i lakiery XI Mat. różne.

C harakterystyką wszystkich tych rozdziałów jest u- 
względnienie przedewszystkiem zakresu produkcji polskiej, 
omówienie doświadczeń i badań nowoczesnych i oparcie się 
na istniejących u nas norm ach lub zwyczajach. Z tego wy
nika, iż książka pozbawiona niepotrzebnego balastu daje 
czytelnikowi wiadomości oparte na najświeższych obserwa
cjach i możliwie najbliższe praktycznego ich zastosowania. 
Szczególnie podkreślić należy specjalną wartość praktyczną 
rozdziału o zaprawach budowlanych, w której bardzo wy
czerpująco omówione zostały wszystkie zaprawy, a w szcze
gólności zaprawy wapienne, cementowe, wapienno - cemen
towe (a W tem  t. zw przednia zapraw a m urarska), zapra
wy ciepłochronne, wodochronne, asfaltowe, na szkle wod- 
nem i t. p. Również dla prak tyka wiele cennego m aterjału  
zaw ierają rozdziały o lekkich betonach i o m aterjałach izo
lacyjnych, o których inform acje czerpać musimy zazwyczaj 
z jednostronnych prospektów.

Z tych powodów uważamy książkę prof. Źenczykow- 
skiego za bardzo pożyteczną i to nietylko dla studentów ale 
również dla praktyków.



Oczekujemy zatem, iż w tym  duchu ułożone następne 
dwie części dadzą calośi stanowiącą poszukiwany podręcz
nik budownictwa ogólnego.

Górski K., inż. O zaopatrzeniu ludności w  wodę. 
Studnie i wodociągi. Nakładem Stowarzyszenia Członków 
Kongresów Gospodarki Wodnej. W arszawa, Solec 2. Ce
na zł. 3.50.

Książka inż. K. Górskiego, popularnie ujęta, omawia 
budowę wodociągów i studni publicznych. Przeznaczona 
została dla szerokich kół naszych samorządowców, któ
rzy w swej publicznej pracy stykają się ze sprawami za
opatryw ania ludności w wodę.

Inżynier praktyk znajdzie również w te j książce spo
ro pożytecznych uwag i wskazówek.

BETON.

BETON Z CEMENTU GLINOWEGO.

Zauważono często, przeważnie na słupach przewodów 
elektrycznych, łuszczenie się betonu z cementu glinowrego. 
Z początku powstają ciemne plamy na powierzchni, następ
nie pęknięcia, wreszcie pojawiają się łuski wklęsłe o g ru 
bości 0,5 — 1,0 mm, zapraw a robi się na coraz większej 
głębokości ciemną i ciastowatą. Przyczyna tych zmian le
ży w porowatości betonu oraz obecności zasad i reagu ją
cych zasadowo węglanów metali alkalicznych, które wcho
dzą w reakcję z glinianem wapnia cementu glinowego. 
Związki te mogą pochodzić albo z zwykłego cementu, uży
tego obok cem. glinowego, albo też mogą się znajdować 
W kruszywie. Podkreślić należy, że nawet związki powj z- 
szych metali, znajdujące się w piasku w postaci nierozpu
szczalnej, przechodzą pod wpływem wapna cementu w po
stać rozpuszczalną. Badania te  doprowadzają do wniosku, 
że przy użyciu cementu glinowego należy szczególnie dbać
0 ścisłość betonu oraz posługiwać się kruszywrem, nie za
wierającym nadmiernych ilości omawianych szkodliwych 
związków.

Rengade i inn . R evue des M ateriaux de C onstruction  
N r. 31S i ■119 z 1936.

T. K.

ŻĄDANA A RZECZYWISTA WYTRZYMAŁOŚĆ 
BETONU.

Urząd rozbudowy siłowni wodnych w Ontario (USA) 
pobrał z 60 budowli 13 tysięcy próbek 28 dniowych be
tonu dlla sprawdzenia osiągniętej wytrzymałości. O trzy
mano następujące wyniki: dla betonów o żądanej wytrz. 
210 kg/cm na 2812 próbek (20 budowli) 50% wykazało 
wytrzymałość niższą od przepisanej; dla betonów o żąda
nej wytrzymałości 225 kg/cm  tylko 32,5% próbek znaj
dowało się poniżej minimum. Wynikałoby z tych badań, 
że przy wyższym minimum osiągamy większy stopień do
kładności, dlatego też, aby mieć gwarancję osiągnięcia 
żądanej wytrzymałości należałoby staw iać zgóry wyższe 
granice. To podwyższenie minimum winno wynosić. 13,ó —
9,8 — 8,5% zależnie od tego, czy chcemy mieć beton o wy
trzymałości odpowiednio 140 — 210 — 280 kg/cm .

Journal of the Am . Concrete In stitu te  lu ty  1936 i  B e
ton u Eisen Nr. 12 z 20.6.1936. str. 209.

T. K .

STAL.

WOLNO - RDZEW IEJĄCE STALE.

Ponieważ stale nierdzewne są stosunkowo drogie, czv. 
sto opłaci się zastosować stal wolno - rdzewiejącą. Do 
tych należą: 1) „Armco“ o zawartości 99,85% Fe, jako 
prawie czyste żelazo ulega wolniej korozji, niż sta l nor
malna. Pozatem lepiej się daje cynkować i malować, któ
ry to fakt nie został dotąd zadawalniająco teoretycznie

wyjaśniony, choć praktyka tego dowiodła. Duże zastoso
wanie w7 postaci blachy pocynkowanej: dachy, grzejniki ilp.
2) Stal patynowana i inne podobne o zawartości 0,2-0,3% 
Cu. Pod powloką rdzy tworzy się warstwa tlenku miedzio
wego, powstrzymująca dalsze rdzewienie. Ostatnio dużo 
używane do wyrobu bram, piorunochronów, zasuw komi
nowych i innych części, narażonych na rdzewienie. Ceny 
omawianych materjałów są o 6-30% wyższe od stali zwy
kłych.

Bauwelt No. 29 z IG. 7. 1936. str. GS9. T. K.

OCHRONA STALI PRZED KOROZJĄ.

Doświadczenia z próbkami na powietrzu wiejskim
i morskim wykazały, że powłoki elektrolityczne cynku
i kadmu lepiej chronią stal od chromowych i niklowych 
tej samej grubości, choć przytem Zn. i Cd. tracą  swój po
łysk. Przeciwnie w atmosferze, zanieczyszczonej kwasem 
siarkaw ym  i siarkowym, cynk i kadm uległy szybkiemu 
zniszczeniu, szczególnie ten ostatni. Stop cynkowo-kadmo
wy o zawartości 10% Cd okazał się lepszym od czystego 
cynku lub kadmu.
Blum  i inn. Journal of Ressearch o f the National Bureau 

of Standards, W ashington V. S. A . N r. 2. t. 16. 1936.
T. K.

PODW IESZENIA LINOWE PRZY MONTAŻU.

Dochodzenie, przeprowadzone w związku z wypadkiem 
zerwania się liny stalowej, na k tórej zawieszony był po
most dla robotników przy nitowaniu mostu, dało nastę
pujące wyniki. Zerwanie nastąpiło wskutek użycia liny 
s ta re j, wyciągniętej, okazującej objawy zmęczenia ma
terjału , prócz tego na zmniejszenie wytrzymałości wpły
nęło zagięcie liny na haku nośnym na zaokrągleniach <> 
R-5mm. W yciągnąć z tego możnaby wnioski, że do tego 
rodzaju konstrukcji nie należy używać lin, choćby już raz 
jeden używanych, a wogóle ze względu na istnienie du
żej ilości czynników nieprzewidzianych pożądane byłoby 
zaniechanie stosowania podwieszeń z lin stalowych, a po
sługiwanie się rusztowaniam i innego rodzaju.

Die Bautechnik (Der Stahlbau) No. 31 z 17. 7. 1936. 
str. 117. T. K.

MOST Z EUROPY DO AZJI.

Pewne przedsiębiorstwo amerykańskie przedstawiło 
rządowi tureckiem u projekt budowy mostu przez Bosfor 
dla połączenia europejskiej części Konstantynopola z az ja
tycką o rozpiętości 2300 m., szerokości 21 m. z jezdnią 
wzniesioną o 100 m. nad wodą. Most stanąłby w najwęż
szym miejscu cieśnttfy* na południowym końcu Złotego 
Rogu, gdzie szerokość morza wynosi 600 m., a głębokość 
20 m.

Federation International du Batim ent et des Travaux 
Publ. Notes periodiques Nr. 19 z 1936 r. str. 16.

T. K.



K O N S T R U K C J E  Z  R Ó Ż N Y C H  M A T .

DREW NIANE WIEŻE ROZGŁOŚNI RADJOWYCH.

W związku z zawaleniem się drewnianej wieży roz
głośni w Langenberg toczy się w niemieckich pismach 
fachowych dyskusja na tem at wyboru m aterja łu  do bu
dowy wież tego typu, do czasu jednak wyświetlenia przy
czyn te j katastrofy  nie można wydać definitywnego są 
du. Wprawdzie konstrukcja drewniana jest droższa od 
stalowej o 30 — 50%, sta l jednak oddziaływa ujemnie 
na pracę stacji nadawczej, tak  że Zarząd poczty wypo
wiada się za budową wież drewnianych. Zdarzały się już 
i poprzednio wypadki zawalenia się wież z drzewa, były 
one jednak spowodowane przyjęciem w obliczeniach s ta 
tycznych zbyt niskich wielkości dla parcia w iatru  przy 
dużych wysokościach wież. Jako drzewo okazała się n a j
lepsza am erykańska sosna smołowa (sztyw na), (Pinus 
vigida Mill) posmarowana karbolineum, na okucia stop 
żelaza i miedzi,lub silumin (Si, A l). Obecnie w Niem
czech istnieje 17 wież drewnianych o wysokościach od 
75 m. wzwyż, przyczem najwyższa 190 m. w Miihlacker, 
zbudowana w 1933/4, je s t największą na świecie.

Die Bautechnik N r. 29 z 3.7-1936. str. 430.
T. K.

„DZIEWIĄTKI*.

Podczas gdy nauka nakazuje układanie cegieł w mu
rze z zachowaniem wiązania, w praktyce rozpowszechnio
nej w Niemczech wręcz przeciwnie, dla uniknięcia nad
m iaru odpadków cegieł, powstających przy przyciosywa- 
niu dziewiątek, m urują bez wiązania. Jako rozwiązanie 
te j spraw  proponuje nauczyciel rzemiosł Stein, aby cegiel
nie przystąpiły do wyrobu gotowych dziewiątek, co dało
by: 1) oszczędność na m aterjale przez zmniejszenie iloś
ci bezużytecznych kawałków, 2) oszczędność na czasie 
pracy m urarza przez zaniechanie przyciosywania, 3) im» 
rowanie prawidłowe, gdyż niewłaściwe nieopłacałoby się 
już więcej.

Das Baugewerhe No. 29 z 16. 7. 1936. str. 513. T. K.

PŁYTY BUDOWLANE Z ODPADKÓW.

Miasto Berlin po długich badaniach rozpoczęło pro
dukcję płyt budowlanych z odpadków wielkomiejskich. 
Z jednej tonny tychże można otrzym ać średnio 25 m2 
płyt niepalnych, odpornych na działanie czynników atm o
sferycznych, odpowiednich pod tynk, malowanie, tapeto
wanie i t. p. N a wystawie „Gmina niemiecka” wystawio
no garaż, zbudowany z nowego m aterjału.

Baugewerhe N r. 28 z  9.7.1936 str. 494.
T. K.

B U D O W N I C T W O  O P L G .

KOSZTY BUDOWY SCHRONU.

Zagadnienia techniczne z dziedziny budowy schro
nów uważają fachowcy niemieccy jako obecnie już p ra
wie rozwiązane. Pozostałaby tylko spraw a obniżenia kosz
tów budowy. Są one te raz  następujące w mk. w przeli
czeniu na 1 osobę chroniącą się: Budowa schronu w piw
nicy istniejącego już domu mieszkalnego —  30 mk., czę
sto jednak napotkane miejscowe trudności podwyższają

tę  sumę do 40-50 mk. Urządzenie schronu w nowym do
mu, w którym  już w planie to przewidziano — 23 mk. 
Schron, zabezpieczający całkowicie od pocisków burzą
cych i gruzów — 100 mk. i wreszcie schron podziemny 
osobno stojący w stanie surowym 35 mk., całkowicie u- 
rządzony 56 mk.

Bauwelt No. 29 z 16. 7. 1936. str. 689. T. K .

OPLG ZBIORNIKÓW PŁYNNEGO PALIW A *)

Feld. Luftschutz fiir  Tankanlagen. Ól und Kohle 1934. N r.
9, str. 429. 4 szp. 4 ryc.

Bóbr* i Nechay. Zbiorniki żelbetowe na ropę. Cement 1935.
N r. 9, s tr. 132. 4 szp.

Kalass. Luftschutz der Lager brennbarer Fliissigkeiten.
Gasscliutz und L u ftschu tz  1935. N r. 10, str. 259. 7 szp.
13 ryc.
Mamy do zanotowania dalsze pozycje literatu ry , doty

czącej powyższego zagadnienia budowlanego. Aktualność 
jego nie ulega już żadnej wątpliwości; podziemne zbiorniki 
na paliwo płynne buduje obecnie cała „rozbrajająca się E- 
u ropa“ . W marcowym zeszycie z bież. roku czasopisma 
szwajcarskiego „Protar" znajdujem y wzmiankę o zaopa
trzeniu angielskiego portu Plym outh  w podziemne zbiorniki 
na ropę, ogólnej pojemności U miljardów litrów. N iebrak 
też podobnych budów i u nas, jak  o tem  świadczy wymie
niona powyżej praca inżynierów Bobra i  Neohaya, którzy 
przy te j sposobności ogłaszają zebrane dane o chemicznym 
wpływie ropy naftow ej i je j przetworów na beton konstruk
cyjny. Wyniki badań mogą uspokoić najczarniejszych pesy
mistów. Przy wytrzymałości norm alnej 28-dniowej polskich 
cementów 550 — 650 kg/cm 2 ujemnych wpływów ropy na 
beton można się nie obawiać. Zresztą na wszelki wypadek 
wewnętrzne powierzchnie zbiorników dadzą się w odpowied
ni niedrogi sposób zabezpieczyć zapomocą powłoki olejo- 
szczelnej.

Skoro ropa betonowi nie szkodzi, upadają tem  samem 
najcięższe zarzuty. Wszyscy autorzy zgadzają się bowiem 
w ocenie, że zbiornik podziemny stanowi bezporównania 
bezpieczniejszy objekt w czasie ataku lotniczego, niż po
wszechnie dotąd stosowane cylindryczne żelazne zbiorniki 
nadziemne. Doskonałość jego zabezpieczenia przed bombami 
lotniczemi daje się zresztą regulować dowolnie przez odpo
wiednie ustalenie głębokości, w jakiej go osadzimy w ziemi.

P W )  ))  ) ) ) ) » ) )  , ) ) 7 )  ) ) in

Fig. 1. Typowy żelbetowy podziemny zbiornik na  ropę.

*) Dalszy ciąg recenzji z Nr. 1 rocznika 1936. str. 25.



Możemy w każdym razie uniknąć nadm iernie głębokie
go, a przeto kosztownego wykopu, zabezpieczając nakrywę 
zbiornika żelbetowego p łytą  detonacyjną  względnie ukła
dem siatek stalowych, jak  wskazuje fig. 1. W artykule Fel- 
da znajdujemy pozatem dobry przykład umocnionego szy
bu wejściowego do zbiornika, Kalass zaś zajm uje się zabez
pieczeniem urządzeń ulicznych do tankowania samochodów, 
wreszcie podejmuje bardzo ak tualną sprawę obrony istnie
jących żelaznych zbiorników nadziemnych  i podaje kilka 
typów zabezpieczenia: obetonowanie zbiorników od ze
wnątrz, otoczenie ich ścianą betonową w małym odstępie 
od zbiornika, wreszcie maskowanie zbiorników przez obu
dowanie ich konstrukcją dachową, zakryw ającą przed oczy
ma nieprzyjaciela charakterystyczny cylindryczny ich 
kształt. Łącznie z poprzednio podanemi pracam i, obrona 
zbiorników płynnego paliwa jest już dość obszernie omó
wiona.

Kalkoivski.

B U D .  S P O R T O f W E .

OLIMPJADA W BERLINIE.

Kierownik budowy pola sportowego Rzeszy (Reichs- 
sportfeld), na którym  odbyła się obecnie Olimpjada, Spon- 
holz opisuje w czasopiśmie „Bauwelt” Nr. 31 z dn. 30.7 
1936 (str. 731 i n.) tą  budowę. Projekt, przewidujący u- 
rządzenie pola sportowego na terenie toru  wyścigowego 
w Grunewald, został zatwierdzony przez Kanclerza Rze
szy dn. 14 grudnia 1933. Po wykończeniu projektów wy
konawczych w czerwcu 1934, przystąpiono do burzenia is t
niejącego toru i małego stadjonu. Całość, nie dawno, jak 
wiemy, uruchomiona, składa się z trzech zasadniczych czę
ści:

A) Przyszłe pomieszczenia Akademji W ychowania F i
zycznego, obejmujące: 1. Budynek gimnastyczny o 2 h a 
lach: jednej z drewnianą posadzką, w drugiej w arstw ą 65 
cm. trocin, soli i piasku.

2) Pływalnia k ry ta  z basenem 25 X 15 m Oświetlenie 
podwodne 18 punktów po 1000 wat. 400 miejsc dla widzów. 
Specjalne okno podwodne dla prowadzącego ćwiczenia po
zwala obserwować ruchy pływaków.

3. Dom sportu niemieckiego. Oprócz ISO pomieszczeń 
biurowych — sala przedstawień na 1200 osób, pokryta ko
pułą eliptyczną o wymiarach 37 X 43 m. i wysokości w 
świetle 17 m. Świetlik o średnicy 8 ni.

4. Kuchnia, obliczona na obsłużenie 600 osób naraz.
B) Właściwe pole sportowe, obejmujące:
1. Stadjon olimpijski o 65000 mijesc w 71 rzędach, 

łącznej długości ca 50 km.
2. Stadjon pływacki o 18500 miejscach. Basen pły

wacki 20 X 50 X 2 m., do skoków 20 X 20 X 4,5 m. Wie
ża do skoków żelbetowa.

3. Pole dla rewji i gry w polo o pow. 100.000 nr. Przy 
polu tym  znajduje się dzwonnica o wysokości 76 m. o szkie
lecie stalowym wagi 1100 t. W ewnątrz wieży znajduje się 
dźwig. Dzwon olimpijski, zawieszony na górze, poruszany 
elektrycznie, waży wraz z uchwytami 14 t.

4. Teren dla jazdy konnej oraz maneż o wym. 20X60 
m. Trybuny na 2000 widzów.

5. Zakład hodowlany koni ciepłokrwistych niemiec
kich oraz szkoła jazdy i powożenia.

6. Tarasy — restauracja  na 6000 osób.
7. Różne inne urządzenia sportowe, jako to boiska, pla

ce tenisowe, szatnie i t. d.
C) T ea tr na powietrzu na 20.000 widzów.
Ogrzewanie całości zapomocą pary  odlotowej z elek

trowni miejskiej. Początkowo projektowano budowę wrła- 
snej kotłowni dla centralnego ogrzewania, jednak myśl tę 
porzucono, aby nie zanieczyszczać powietrza przez dym. 
Przy wszystkich omawianych budowach pracowało średnio 
2000 ludzi, a  jeśli doliczymy wzrost zatrudnienia przemy
słów pomocniczych, to  dojdziemy do łącznej liczby 10.000 
ludzi. Zużyto m. inn. 30500 m3 kamieni, 17200 t. cemertu, 
7300 t. żelaza.

T. K.

NIEDYSKRECJE BUDOWLANE

* *

Czytelnicy pism fachowych doma
gają się jak najwięcej źródłowych in
formacyj. Postęp techniki jest uw a
runkowany możnością wymiany doś
wiadczeń. Redakcje pism technicz
nych mają duże trudności do zwalcze
nia, by zdobyć ten wartościowy m a
terjał redakcyjny. Stoi tu  na prze
szkodzie i przysłowiowe lenistwo ludz
kie i przesadne wyolbrzymienie tru d 
ności pisarskich i kurczowe chronie
nie własnych spostrzeżeń, jako cen
nej tajemnicy handlowej, i cały sze
reg innych przyczyn tego typu.

Do tego cyklu przyłącza się teraz 
może najgroźniejszy sojusznik wstecz- 
nictwa, a mianowicie fałszywe komen
towanie istoty tajem nicy urzędowej 
lub państwowej.

Istnieją podobno okólniki, które w

czambuł zabraniają publikowania cze
gokolwiek n. p. z budowy nowoczes
nych nawierzchni drogowych, objek
tów kolejowych i wojskowych.

Dalecy jesteśm y od tego, byśmy 
pragnęli choć w najm niejszej mierze 
zaszkodzić interesom i obronie państ
wa. Uważamy jednak, że dadzą się 
pogodzić zupełnie dobrze potrzeby 
wiedzy technicznej z potrzebami za
chowania tajem nicy wojskowej czy 
innej.

Względy na postęp wiedzy są tak  
ważne, iż dla nich należałoby zrezy
gnować z bardzo wygodnego stanowi
ska ryczałtowego zabronienia publi
kowania czegokolwiek, co ma łączność 
z drogami, kolejami lub wojskiem. 
Możeby należało bliżej wyspecyfiko
wać, co się uważaj za tajemnicę, a Cu 
n ią nie jest.

Idziemy jeszcze dalej. Śmiemy 
twierdzić, iż obowiązkiem władz jest

nietylko wydawanie okólników poleca
jących dochowywanie tajem nicy urzę
dowej, ale również wszelkiemi środ
kami zachęcanie swych urzędników i 
wykonawców robót do ogłaszania 
doświadczeń i obserwacyj, by one 
stały  się dostępne szerokim sferom 
zawodowym.

* <
* *

A ktualne obecnie dążenia do w yja
śnienia kwestji uprawnień poszczegól
nych zawodów budowlanych, prowa
dzą niestety często do namiętnych 
sporów a naw et wzajemnej walki, w 
której za tracają  się właściwe, pody
ktowane racjonalnym i potrzebami 
społecznymi, cele kształtow ania ustro
ju  budownictwa.

Niechżeż nam  zacietrzewieni wyba
czą, iż jako kubeł zimnej wody użyje
my następującego streszczenia notat



ki z Biuletynu Federacji Międzynaro
dowej Budownictwa i Robót Publicz
nych (Nr. 16 z 1936 r. str. 12):
. .  W  Oslo, jak  podaje „Murmesteren“ 
doszło do ciekawego procesu, mające
go rozstrzygnąć, czy m urarze m ają  
prawo wykonywać roboty tynkarskie, 
czy też należy to do innej grupy rze- 
mieślników. Wogóte sprawy tego ro
dzaju na tle rozgraniczenia dziedzin 
pracy rzemiosł są bardzo częste w  A- 
merycc i Anglji. W  zw iązku z tym  
krąży w Ameryce następująca ane
gdotka: „„Co tam  robicie“, pyta  m aj
ster murarza, stojącego na rusztowa
niu. „Ostrzę sobie olówek“, odpowia
da murarz. „Dobrze, tylko pośpieszcie 
się, żeby was kto nie zobaczył, bo 
przecież to robota cieśli!“.

*
* *

Mato dotychczas zwrócono uwagi 
na pewną dziedzinę zjawisk, ujaw nia
jących się jako skutek jednostronno
ści zobowiązań umownych i nieodpo
wiedzialności za krzywdy wyrządzone 
przedsiębiorcy przez urzędników re
prezentujących zleceniodawcę.

Zjawiska, które tym  razem chce
my omówić, dotyczą bądź rozpanosze
nia się najordynarniejszego cham
stwa, bądź też siągają w dziedzinie a- 
nomalji psychicznych, które określa
my często mianem sadyzmu.

Bezapelacyjna przewaga, którą da
je  kierownictwu budowy i wszelkim 
organom zleceniodawcy normalnie u 
nas obowiązująca umowa, kojarzy się 
u nas z bezkarnością nadużycia w ła
dzy. Ta ostatnia wynika, jak  wiado
mo, z szeregu przyczyn. Istnieje źle 
zrozumiana solidarność biurokracji,

która wskutek tego źle widzi wszel
kie skargi przedsiębiorcy, a bardzo 
rzadko wyższa instancja przyznaje 
mu rację, gdy istnieje spór między 
przedsiębiorcą a kierownictwem budo
wy. Droga sądowa jest z wielu wzglę
dów zamknięta praktycznie dla przed
siębiorcy. Stoi tu  na przeszkodzie 
długotrwałość procedury sądowej, ale 
przedewszystkiem od wstąpienia na 
tę drogę w strzym uje przedsiębiorcę o- 
bawa infam ji, jaką w oczach większo
ści insty tucji zlecających ściąga na 
siebie biedny nieszczęśnik, który w 
przystępie rozpaczy wytoczył spór 
przed forum  sądowe. Jak  gdyby są
dzenie się było hańbiące i prawem 
zabronione, takiego śmiałka natych
m iast wpisuje się na czarną listę i 
już mu się na przyszłość robót nie 
powierza.

N atu ry  ludzkie są jak  wiadomo sła
be, a w głębi swej jaźni wielu ludzi 
kryje najgorsze instynkty, które ty l
ko czekają momentu, by się uze
wnętrznić.

Dlatego też przy tylu sp rzy ja ją
cych ku temu w arunkach obserwuje
my na budowach tak  wiele bez
względności i niesprawiedliwości.

O jednym z kierowników instytucji 
zleceniodawczych krążą poprostu nie
wiarygodne informacje.

Osobiście bierze udział we wszyst
kich komisjach kolaudacyjnych i z ca
łą satysfakcją s ta ra  się narazić 
przedsiębiorcę na jak  największe 
s tra ty . Bez względu na poprzednio 
dokonane pomiary i częściowe odbiory 
robót odkopuje się fundam enty, prze
b ija  się betony, odrywa podłogi i wy
starczy choćby pozór lub przypadko
wa nieścisłość, by przedsiębiorcę po

stawić wobec konieczności poważnego 
opustu z cen lub kosztownych przeró
bek, grożących ru iną finansową. W 
wykończonym budynku kazał ten no
woczesny Torquemada n. p. wymienić 
jakoby nieodpowiednie fu tryny , co 
groziło właściwie powtórnem wykona
niem prawie całości robót wykończe
niowych (tynki, okucia, rob. m alar
skie, szklarskie).

Z prowincji donoszą nam  o wypad
ku specjalnej złośliwości. Odbiór 700 
n r  posadzki dębowej odbywał się ko
m isyjnie przez dwa dni ze specjalną 
prem edytacją. W wyniku tego klep
ka, poprzednio przyjęta przez kierow
nictwo, została zakwalifikowana cał
kowicie do wymiany. Przedsiębiorcy 
nietylko zatrzymano z danej roboty 
całą należność, ale również nałożono 
areszt na należność z innej roboty, 
aresztując tem  samem sumę kilka
krotnie przywyższającą wartość kwe- 
stjonowanej roboty. Spór bez jakiego
kolwiek rozstrzygnięcia trw a już wię
cej niż rok. Przedsiębiorcy nie daje 
się nawet możności zaznajomienia z 
treścią uczynionych mu zarzutów, a 
wsze’kie przez niego wysuwane nawet 
najdalej idące propozycje ugody są 
pozostawiane bez odpowiedzi.

Nie są to odosobnione wypadki, a 
sta ją  się one możliwe tylko dzięki te 
mu, iż, naw et w razie sądowego 
stwierdzenia krzywdy przedsiębiorcy, 
krzywdziciel nie ponosi żadnej kary 
za swe postępowanie. A przecież z 
poprzednio przytoczonych powodów 
widzimy, jak  rzadkie są nawet te wy
padki dojścia do spraw y sądowej i 
jak  późno uzyskuje poszkodowany sa
tysfakcję na uciążliwej i długotrwa
łej drodze sądowej.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
WYSTAWA PRZEMYSŁU METALOWEGO

I ELEKTROTECHNICZNEGO 
WARSZAWA 23.VIII — 11.X. 1936.

W czasie od 23 sierpnia -— 11 października 1936 r. 
odbędzie się w W arszawie W ystawa Przemysłu Metalowe
go i Elektrotechnicznego, m ająca wykazać obecny stan  
tych przemysłów w kraju  i podstawowe ich znaczenie we 
wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i obrony 
kraju.

W Wystawie bierze udział przemysł metalowy prze
twórczy z uwzględnieniem surowców i półfabrykatów, ele
ktrotechniczny, radjotechnika i rzemiosło — z polskiego 
obszaru celnego.

Ministerstwo Spraw Wojskowych udzieliło bardzo Jo- 
godnych i obszernych terenów (11 ha), położonych w cen
trum  Wielkiej W arszawy u zbiegu ulic Puławskiej i P la

cu U nji Lubelskiej (na b. obszarze Państwowych Zakła
dów Lotniczych P. Z. L.).

Powierzchnia pawilonów wynosi około 12.000 ni.'.
Dla budownictwa wiele działów tej wystawy posiaJa 

duże znaczenie.
Żelazo i m etale półszlachetne stanowią jeden z pod

stawowych m aterjałów  konstrukcyjnych i wykończenio
wych w budownictwie o coraz szerszych możliwościach 
stosowania.

Osobny dział zastosowania w budownictwie wytwo
rów przemysłów reprezentowanych na wystawie, stanowią 
instalacje sanitarne i elektryczne.

Bardzo ważne działy wystawy, które zainteresują każ
dego fachowca budowlanego, obejmują maszyny do bu
downictwa naziemnego, do budowy dróg, kolei, dróg wod
nych i portów.

W tym  zakresie eksponaty, zgromadzone na terenach 
wystawowych, stanowią bogaty m aterja ł do poznania na



szego rynku, naszych możliwości produkcyjnych i dadzą 
sferom budowlanym niejedną wskazówkę co do możliwo
ści zastosowania produktów przemysłu metalowego i ele
ktrotechnicznego w budownictwie.

Z tych względów postaram y się w następnych ze
szytach dać przegląd eksponatów wystawy z punktu wi
dzenia zainteresowań budowniczego.

L MIĘDZYNARODOWY KONGRES GEOMECHANIKI 

OKAZ TECHNIKI FUNDAMENTOWANIA W BOSTO

NIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH A. P.

(22 — 27 czerwca 193G r.).

Kongres ten zwołany do Bostonu przez U niw ersytet 
HARVARD UNIVERSITY w CAMBRIDGE (przedmieś
cie Bostonu w stanie M assachussts w Stanach Zjednoczo
nych A. 1’.), odbył się w okresie od 22 do 27 czerwca b. r. 
Zwołano go z okazji .'JOO-kcia tego uniw ersytetu, i był on 
jednym z szeregu kongresów naukowo - technicznych, któ
re się odbyły w uniwersytecie HARVARD UNIVERSITY 
w tym okresie

Na Kongres ten zjechało się 200 delegatów przedsta
wicieli 20-tu państw. Nadesłano na ten Kongres 150 refe
ratów, które zostały ogłoszone drukiem w postaci dwóch 
tomów o 700 stronach. Wlaściwre obrady kongresu trw ały
4 dni, piąty dzień przeznaczono na wycieczki w celu zwie
dzenia robót technicznych w okolicach Bostonu oraz na se
sję zamknięcia Kongresu.

Wszystkie referaty  były zredagowan? po angielsku, po 
angielsku również, odbywały się dyskusje oraz obrady człon
ków Kongresu.

Ogółem zgłoszono 150 referatów , które jednak nis by
ły ani wygłaszane, ani też odczytywane podczas obrad Kon
gresu, natomiast skróty tych referatów  były ogłoszone d ru 
kiem.

Referaty podzielono na 15 następujących grup:

1. Laboratorja badania gruntów  oraz przyrządy, słu
żące do pomiarów z tem związanych.

2. Metody zbierania i wyjmowania z grun tu  próbek.
3 Regjonalne pomiary terenowe, mające na celu usta

lenie charakterystyki miejscowych gruntów.
4. Własność gruntów.
5. Rozkład naprężeń w gruntach.
6. Osiadanie budowli.
7. Stateczność nasypów ziemnych oraz naturalnych 

skarp gruntów.
8. Nośność pali.
9. Próby obciążenia pali.

10. Ciśnienie (parcie) ziemi na ściany oporowe.
11. Ruchy wody gruntowej.
12. Działanie mrozu na różne kategorje gruntów.
13 Stabilizacja oraz powiększenie wewnętrznej spoisto

ści gruntów.
15. Różne. j

Bardzo dużo czasu podczas dyskusji poświęcono teorji 
pt matematycznej analizie właściwości gruntów. Z kwestyj 
pWktyki budowlanej omawiano przeważnie osiadanie fun
damentów, wyznaczanie nośności pali oraz metody prób

nych obciążeń pali, jak  również i metody polepszenia w ła
sności fizycznych gruntów, m ające na celu stabilizację 
gruntów', przeznaczonych dla celów budowlanych.

Cały szereg ilustrowanych przezroczami odczytów, do
tyczących wykonywanych obecnie budowli inżynierskich, w 
postaci grobli i nasypów ziemnych, powiększył zaintereso
wanie fachowców tym kongresem. Pomiędzy innemi demon
strowano filmy przebiegu robót przy budowie grobli i wa
łów ochronnych w obrębie doliny MUSKINGUM VALLEY, 
m ających na celu ochronę od powodzi; demonstrowano rów
nież i szczegóły innych większych robót ziemnych, wykony
wanych przy regulacji rzek i przy budowie zapór.

Prezesem kongresu był dr. inż. prof. KARL TERZA- 
GHI, z Politechniki w W iedniu — w A ustrji, zaproszony 
na ubiegły sem estr do Bostonu przez Uniwersytet HAR
VARD UN IV ERSITY , w celu wygłoszenia cyklu odczy
tów w kw estjach geomechaniki i wogóle fundamentów.

W swern przemówieniu inauguracyjnem  profesor 
TERZAGHI omówił genezę, przebieg rozwoju oraz stan 
obecny geomechaniki i techniki fundamentowania, zazna
czając, że konflikt pomiędzy teorją  a rzeczywistością, któ
ry specjalnie wybitnie zaznaczał się dawniej, obecnie prze
szedł w fazę zracjonalizowania metod badawczych w labo
ra to rjach  geomechanicznych i fundamentowych.

Dziesięć la t temu, według zdania prof. TERZAj3HI, 
badanie nad mechaniką gruntów  przypominały raczej do
rywcze i przygodne konstatowanie pewnych faktów z tej 
dziedziny, bez1 większych jednak widoków powodzenia i za
stosowań w praktyce budowlanej.

Odosobnione badania tych kwestyj prowadzono nawet 
przed wielką wojną w Szwecji, w Niemczech i w Stanach 
Zjednoczonych A. P, Dopiero po całym szeregu lat inżynie
rowie, którzy prowadzili te badania, doszli do wniosku,
o konieczności opierania się na faktach, że g run t nigdy 
nie jest masą jednorodną i następnie że własności g run
tów są zbyt skomplikowane, by mogły być ujęte ściśle we 
wzory teoretyczne; rozwiązanie matematyczne tych zagad
nień jest nadzwyczaj trudne i żmudne. Zasadnicza rola 
teorji w tym  wypadku polega na daniu wskazówek, jak  i 
co należy poddać obserwacji bądź w laboratorjach, bądź też 
w wykonywanych fundam entach budowli.

Niniejsze sprawozdanie z kongresu podajemy w bieżą
cym numerze pisma, jako skrót inform acyjny, ze względu 
na aktualność zagadnień związanych z techniką fundamen
towania w Polscs i na coraz wyraźniej zaznaczające się ten 
(Uncje w Polsce w kierunku zorganizowania polskiej pla
cówki badawczo - naukowej w dziale fundamentów, w 
związku z zamierzoną budową w najbliższej przyszłości, ca
łego szeregu większych mostów, mających być budowane- 
mi w Polsce: most na Karowej w Warszawie, most dro- 
gowo-kolejowy w Płocku i t. p. oraz w związku z budową 
sieci dróg kołowych i całego szeregu większych gmachów, 
jak Muzeum Przemysłu i Techniki i t. p.

Inż. S. K.

Przypisek redakcji:

Umieszczając powyższą notatkę natlenianą do redakcji, 
zwracamy uwagę na sprawozdanie z tego kongresu zamie
szczone w Biuletynie Polskiego Zw. Inż. Bud. i  również za- 
ztiaczamii, że szczegółowe dane o obradach i tematach kon
gresu. obiecał nam zreferować w oddzielnym artykule pol
ski uczestnik tego kongresu p. inż. R. Piętkowski.



TARYFY WYJĄTKOWE NA PRZEWÓZ UŻYWANEGO 
INWENTARZA BUDOWLANEGO

W uzupełnieniu podanego na stronie 282 Przęglądu 
Budowlanego zestawienia ta ry f kolejowych na przewóz 
używanego inwentarza budowlanego podajemy wykaz dal
szych pozycji te j ta ry fy  wyjątkowej.
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P R Z E D M I O T
O p ł a t y

O
zn

ac
ta

ry
fj

Nazwa towaru Poz. 
K. t.

WM- 43 Szyny, krzyżownice, przę
sła torów kolei i kolejek

Klasa 11 a) 
b) zniżona o

WM-104
wszelkiego typu i t. p.

K afar, i baby do wbija
nia pali żelazne, także 
częściowo żelazne, a czę
ściowo drewniane, oraz 
żelazne rusztowania co

1206 a 25 %

Klasa 4 a), 
b) zniżona

nich. 1322 o 25 f
WM-106 Maszyny do kamienia i roz

drabniania materjałów
Klasa 3 a), 

b) zniżona
twardych oraz ich części. 
A paraty do gotowania 
asfaltu  na kółkach.

1324

1334

o 25 %

WM-153 Motory elektryczne oraz Klasa 1 a),
ich części. 1374 b) zniżona

o 25 %
WM-157 Wózki ciężarowe ręczne Klasa 11 a),

i taczki. 1407 b) zniżona 
o 25 %

WM-lfiO Dragi pogłębiarki. 1411 Klasa 4 a \  
b) zniżona 
o 25%

Ponadto następujące cztery ta ry fy  wyjątkowe należy 
stosować do przewozu inw entarza przeznaczonego do ro
bót wiertniczych prowadzonych przez odbiorcę. Przesyłkę 
należy wi tymi wypadku określić:

„Inwentarz używany, przeznaczony do robót w iertni
czych prowadzonych przez odbiorcę".

Te ta ry fy  obowiązują jedynie od i do stacyj położonych 
w okręgu Dyrekcji Kolei. Kraków i Lwów.
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Nazwa towaru Poz 
K. t.

WM-52 Rury żelazne, stalowe i 
walcowane, ciągnione,

Klasa 4 a), 
b) zniżona

spawane i t. d. używane. 1209 a) o 20$
WM-57 Rury wiertnicze lane, u- Klasa 6 a),

zywane. 1209 b) b) zniżona 
o 20%

WM-68 Liny, postronki z drutu 
stalowego, także z ośrod
kiem konopnym—wszy
stko używane. 1218c)

Klasa 5 a ', 
b) zniżona 
o 20%

WM-108 Maszyny i żórawie w iert
nicze (do wierceń ziem
nych), wyciągi mechani
czne (haspls) w stanie 
nierozebranym lub roze
branym, narzędzia w iert
nicze, jako to: 
świdry, rozszerzacze, o- 
bciążniki, nożyce w iert
nicze, łączniki, żerdzie, 
łyżki i inne oddzielnie 
niewymienione przybo- 
ry wiertnicze, do w ier
ceń ziemnych-używane. 1335 b)

Klasa 5 a), 
b) zniżona 
o 20%

PŁACE W ZAWODZIE INSTALATORSKIM 
NA TER EN IE GDYNI.

Dnia 6 lipca b. r. z term inem  ważności do dnia 5 lip
ca 1937 została zaw arta umowa zbiorowa, u sta ’ająca pla
ce w zawodzie instalatorskim  na terenie Gdyni.

Umowa ta  przewiduje następujące minimalne stawki
płac za godzinę:

1. Monter, wykonywujący samodzielnie insta
lacje ogrzewcze wszelkich sy stem ó w .......................  1.40 zł.

2. Monter, wykonywujący samodzielnie insta
lacje kanalizacyjno-wodociągowe i gazowe ........... 1.20 zł.

3. Pomocnik m ontera ..........................................  0 95 zl.
4. Robotnik zwykły ..............................................  0.70 zł.

CENNIK NA ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
| W ŁODZI.

Komisja Cennikowa przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi 
ustaliła następujące ceny na roboty blacharskie i dekar
skie z materjałów  własnych: 1)) krycie dachów pojedyn
czą w arstw ą tektury  smołowej Nr. 150 za 1 nr. zł. 1,35, 
2) krycie dachów podwójną w arstw ą tektury  wspomnia
nej za nrj, zł  ̂ 2,50, 3) smołowanie dachów za n r. zł. 0.135,
4) krycie gzymsów' blachą cynkową Nr. 11 za n r. zł. 7.25, 
krycie dachów blachą cynkową nr. 11 za m2. zł. 6.80,
5) krycie dachów blachą ocynkowaną grub. 0.50 za m2. zł. 
6.80, 7) rynny z blachy cynkowej Nr. 11 za m. b. zł. 4, 
8) ru ry  spadowe normalne 12 cm. za m. b. zł. 4.

Z m aterjałów  powierzonych: 1) krycie dachów poje
dynczo tekt. smoł. z jednoraz. posmarowaniem za m' zł.
0.40, 2) krycie dachów podwójnie z jednoraz. posmarowa
niem za n r  zł. 0.60, 3) smołowanie dachów smołą powie
rzoną za 1 nr. zł. 0.04, 4) rynny z blachy cynkowej po
wierzonej za 1 m. b. zł. 1.60, 5) ru ry  z blachy cynkowej 
powierzonej za 1 m. b. zł. 1.70, 6) obróbka blachą cyn
kową powierzoną za 1 m \ zł. 3.75.

UMOWA O PRACĘ NA ROBOTY BRUKARSKIE NA 
OBSZARZE M. POZNANIA I POW. POZNAŃSKIEGO.

N a obszar m. Poznania i pow. poznańskiego została 
zaw arta w dniu 16 m aja b. r. umowa zbiorowa na roboty 
brukarskie z ważnością do dnia 31 m arca 1937.

Z tej umowy podajemy w yjątki odnośnie wysokości o- 
bowiązujących płac i wydajności pracy.

P ar. 3.

1) Płaca godzinna dla brukarzy wynosi 1,20 zł.
2) P łaca godzinna dla ubijacza (ram arza) 0,85 zł.
3) Płaca godzinna dla podmistrza wynosi conajmniej 

20% więcej od płacy brukarza.

P ar. 5.

Minimalna wydajność pracy na godzinę w inna wyno
sić:

1) ułożenie bruku z kostki I klasy pod sznur 2,5 cm'
2) ułożenie bruku z małej kostki w rzędy pod

sznur 2,00 „
3) ułożenie bruku z kostki II  klasy bez sznuru 3,00
4) ułożenie bruku z m ałej kostki w rzędy bez 

sznuru 2,50 „
5) ułożenie półbruczka z małej kostki 8 — 12 cm 

wiązarek krzyż 3,00 „



(!) ułożenie bruku z głowaczy I klasy 3,50 „
7) ułożenie bruku spodniego pod bruk kostki 

względnie pod bruk malej kostki 4,00 „
8) ułożenie bruku mozaikowego 1,00 „
i)) ułożenie p łyt betonowych 50/50 i 30/30 na za

prawie wapiennej lub cementowej 4,00 n r  •— 3,00 „
10) ułożenie płyt betonowych 50/50 i 30/30 na 

podłożu piasku 4;50 m~ — 3,50 „
11) ułożenie płyt granit, bez obróbki na podłożu 

piasku 5,00 „
12) ustawianie krawężnika bez obróbki granitow e

go, betonowego lub z kam ienia narzutowego 4—5 mb.
13) ułożenie bruku drzewnego z listwami na pod

łożu beton. 1,25 n r  — 1,50 n r
14) ułożenie klinkieru (wiązanie krzyżowe) 1,50 — 2,00 „

PŁACE POW SZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE 
W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM 

dla obszaru województwa pomorskiego, m iasta i powia
tu Bydgoszcz, m iasta i powiatu Inowrocław oraz powia

tów szubińskiego i wyrzyskiego.
Na zasadzie zarządzenia Komis. Demobilizacyjnegc 

z dnia 24 lipca 1936 (M onitor Nr. 182) została nadana 
moc obowiązująca orzeczeniu Komisji Pojednawczo - Roz
jemczej w Toruniu z dnia 13, 16 i 22 czerwca 1936, dla 
obszaru jak w tytule.

Z tego orzeczenie podajemy następujące najw ażniej
sze wyjątki:

Stawki plac.

§ 1.
Ustala się za godzinę następujące minimalne stawki 

płac robotników budowlanych:

Nazwa miast, na terenie 
których obowiązują 

stawki
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1

zł zł zł zł zł
Toruń — 1’odgórz . . . 0.92 0,70 0,70 0,56 o,i r.
Bydgoszcz, Grudziąc, W ej
herowo, Puck z wyłącze
niem robót portowych 0,85 0,65 0,65 0,52 0 ,4 )

Nakło, Starogard, Tczew . 0,70 0,54 0,54 0,42 0,3 5
Świecie, Chełmża, Cheł
mno, Chojnice, Brodnica 0,65 0,50 0,50 0,40 0.33

Kościerzyna, Kartuzy, 
Czersk, Tuchola, Pelplin, 
Lubawa, Wąbrzeźno, Ko
ronowo ......................... 0,60 0,46 0,46 0,37 0 ,30

Szubin, Wyrzysk, Kcynia, 
Sępólno, Działdowo, Li
dzbark, Nowemiasto, Go
lub, Kowalewo, Radzyń, 
Łasin, Skarszewy, Nowe, 
Więcbork, Gniew, Skórcz, 
Kamień, Przechowo, So
lec Kuj. Fordon, Łabi
szyn, Barcin, Łobżenica, 
Miasteczko, Mrocza, Wy
soka ................................... 0,55 0,42 0,42 0,34 0,2  S

U w a g a :  a) przy pracy w wodzie i szlamie
o głębokości ponad 30 cm. przyznaje się dodatek
od zasadniczej stawki w wysokości ..................... 10%

b) w studniach i szybach kanalizacyjnych po
nad 5 metrów głębokości przyznaje się dodatek od 
zasadniczej stawki w w y s o k o ś c i ................................10%

c) przy wykonywaniu smarowania m aterjala- 
mi izolacyjnenii palącemi (jak  karbolineum i t. p.) 
przyznaje się dodatek od zasadniczej stawki w wy- 
wysokości ..........................................................................10%

Praca akordowa.
§ 2.

Przy stosowaniu pracy akordowej stawki jednostko
we za prace w akordzie powinny być obliczone w taki 
sposób, ażeby zarobek ogólny robotnika akordowego był 
conajmniej o 15% wyższy od płacy dniówkowej robotni
ka odpowiedniej kategorji. Tam, gdzie prace akordowe 
bywają wykonywane, ustala się taryfę akordową. Praca 
akordowa nie może obejmować ścian kapitalnych wyko
nywanych z ciegieł.

Przerwy w pracy.
§ 3.

Jeżeli z powodu wpływów atmosferycznych lub in
nych przyczyn niezależnych od pracodawcy pracować nie 
można, pracownik nie ma praw a żądać wynagrodzenia; 
jeżeli natom iast przerwa nastąpiła z przyczyn zależnych 
od pracodawcy bez conajmniej jednodniowego uprzedze
nia, a pracownik stawił się do pracy, należy się temuż 
wynagrodzenie w wysokości 2-godzinnego zarobku.

Postanowienia ogólne.

§ 8.
Orzeczenie niniejsze obowiązuje od dnia 22 czerwca 

1936 roku do dniał 31 m arca 1937 roku.

MONOPOLOWE POZYCJE W KOSZTORYSACH 
PRZETARGOWYCH

Otrzymaliśmy od firm y O, Kotala — Biuro Inżynier
skie — Chorzów — zapytanie dotyczące zagadnienia, czy 
wytwórca m ający monopol w pewnym zakresie, a zatem 
będący bezkonkurencyjny, gdy w kosztorysie przetargowym 
są przewidziane jego wyroby monopolowe, może wziąć u- 
dzial w tym przetargu. Ze względu na zasadnicze znacze
nie te j sprawy, ogłaszamy treść odpowiedzi, którą udzieli
liśmy na powyższe zapytanie.

„Poruszona przez W Pana spraw a była już kilkakrot
nie omawiana na łamach naszego pisma.

Zagadnienie to ma dwa oblicza.
Z jednej strony przetarg  przestaje być konkurencją z 

chwilą, gdy do kosztorysu są wstawione pozycje, które są 
czyimś patentem  względnie faktycznym monopolem. 
Naszem zdaniem instytucje publiczne, które winny dbać o 
grosz publiczny, powinny unikać wprowadzenia do koszto
rysów tego rodzaju pozycyj. 'Gdy jednak ze względów tech
nicznych są one nieuniknione to w każdym razie do koszto
rysu powinny być one wprowadzone tylko jako alternatywa. 
W tym  wypadku taka konstrukcja lub m aterjał musiałyby 
się wykazać, iż są przynajmniej tańsze od konstrukcji lub 
m aterjału , który może je zastąpić, a nie stanowi monopolu.

Z drugiej strony kupiecka przyzwoitość wymaga, by 
posiadacz monopolu, który może dyktować wszystkim ofe
rentom swe ceny w sposób bezapelacyjny, lojalnie ofero
wał wszystkim identyczne ceny i warunki, a sam bezpo
średnio lub pośrednio nie brał udziału w przetargu, chy
ba że został specjalnie zaproszony.

W tym  ostatnim  wypadku naturaln ie obowiązuje go 
postawienie się w równych w arunkach z innymi oferenta
mi, a zatem przyjęcie tej samej ceny, która była komuniko
wana innym oferentom".



CENY MATERJAŁÓW BUDOW LANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

V. 1936 VI. 1930 VI. 1936 VII. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 45.1 45.5 Koszty budowy 58.3 58.4
Ceny drewna obrobionego 41.7 42.3 Koszty utrzymania 60.7 60.8
Ceny żelaza 70.9 70.9

Ceny mat. bud. 48.7 49.0

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

Firm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za p ły tk i kamionkowe (terrako tę ) loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kw adra ty  gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m3 — I gatunek -— żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., tw II gat. o 0.30 zł.

plin tusy wklęsłe  za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

holkele w ąskie  — 3.10 zł.,
posadzka bram owa  żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta —  17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci- 

ki i  sześciokąły  naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na m2, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Cegielnia W itaszyce  (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zw ycz. budowlana nieprzebierana  41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana  (nad. się do licowania) 43 — 73, dzm - 
rowka zw . budowlana  33 — 48, licówka I  Id. 60 — 90, ce
gła  kemaliz. I  kl. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%) 
fiO — 90, I I  kl. 50 — 80, cegła stropow a F oestera  25 x 
15 x 10 —• 65 — 91, dachówka karpiów ka I kl. 70 — 80,
II kl. 60 — 70.

Dekarskie materjały
Związek Wytwórców Tekt. Smoł., 1’rzetw. Smól. i.A - 

sfaltu  komunikuje następujące notow'ania cen z zakresu 
produkcji zrzeszonego przemysłu:

Ceny za  1 m e tr  kw.

płótno impregnowane izolacyjne Zl.
ju ta  impregnowana izolacyjna 
tek tura bitumiczna biała z powłoką: 

dachowa — Nr. 150 
Nr. 100 
Nr. 80

izolacyjna specjalna: ceny jak  wyżej +  20% 
bitumiczna czarna (bez powłoki)
Nr. 150 
Nr. 100 
Nr. 80

tek tura smołowcowa normalizowana: Nr. 80
N r. 100 
Nr. 150 
Nr. 200

Ceny za  100 kg. b /n :  
smoła preparow ana 
lak smołowy dachowy 
karbolineum 
lepik smołowy
lepik bitumiczny, stos. na gorąco—gat. średni

gat. wyższy

od
1.80
1.00

0.75
0.95
1.15

0.50
0.60
0.70
0.75
0.65
0.55
0.45

do
4.00
2.50

0.90
1.10
1 35

0.65 
0 75 
0.85 
0.90 
0 75 
0.65 
0.55

22.00 26 00
26.00 30.00
30.00 45.00
25.00 30.00
35.00 45 00
45.00 55.00

Ceny za  100 kg. netto: 
gudron do asfa ltu  natu ra lny  45.00 60.00
asfaltowe ciasto (m astyks) 20.00 30 00

Ceny za  I kg n etto :  
specjalne m aterja ły  do izo'acji wodochronncj: 
domieszki uszczelniające do zaprawy cementowej 2.00 7.00 
m aterja ły  do zabezpieczenia od wilgoci murów

zewnętrznych i wewnętrznych 1.00 3.00
p repara ty  do zabez. drewna od grzyba: oleiste 1.20 2.00 
sole grzybobójcze skoncentrowane 4.50 12,00

Ceny powyższe są orjentacyjne i rozumią się loco wy
twórnia.

Drzewo.
Ceny drewna w dalszym ciągu zwyżkują.
Loco wagon Kraków notują źa 1 n r : 
szalówka jodł.-świerk. 39 — 40;
deski sosnowe 18 — 26 mm. 39 — 40, 30 — 75 mm. 

48 — 50.
Na kresach wschodnich notują loco wagon stacja za- 

ład. za 1 nr' w zł. na drzewo sosnowe:
kantówka ciosana 26.50 — 28.50; deski obrzynane 

zdrowosęczne % " 23 — 25, 1" i “/ , “ 29 — 31, ponad 32 mm 
grube 35 — 37; kantówka rznięta 36 — 39.

Loco wagon st. Poznań dokonywano ostatnio tranzak-
cje:

za szalówkę po 39 — 40 zł, za deski surowe na podło
gi grub. 26 i 30 mm 53 do 58 zł, za deski heb'owane i 
szpuntowane 60 —• 63 zł.

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Ja n  K rauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kwadratel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X  23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) —
0.60, za narożnik tego wymiaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

Fabryka P iotr Ławacz i Synowie notuje loco skład w 
W arszawie:

kom plet piecow y  (drzwiczki paleniskowe, popielnikowe, 
ruszt, ru ra  blaszana, 2 kg. drutu miedziowanego) — 14.20; 
drzw iczk i kominowe podw ójne  15 X 20 cm — 2.10; w enty
la tory  ża luzjow e  15 X 15 cm —  czarne — 1 60, niklowane
— 3.30, 15 X  18 cm mosiężne — 5.30; w en ty la to ry  klapo
w e  czarne 10 X 10 cm — 1.20, 12,5 X 12,5 cm — 1.50.

Stolarszczyzna.
Starachowice no tu ją nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzw iow e „Staracho- 

w ice“ o wym. normalnym 2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl.
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 m2.

b) drzw i p ły tow e  „Starachow ice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 za 1 m*.

c) wym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło (p. zesz. 7/36).



Wiążące materjały i zaprawy.
Ceny w apna  narazić utrzym ują się jeszcze na niezmie

nionym poziomie (Kadzielnia 2.50 za 100 kg, W apnorud 
2.10). Wobec jednak wielkiego zapotrzebowania przeciąga
ją  się obecnie term iny dostawy od 10 do 14 dni. Z tego po
wodu istnieje możliwość podniesienia cen.

Cena cem entu  u trzym uje się na poziomie poprzednio 
notowanym t. j. 3.40 do o.00 za 100 kg. w workach pap pa
ry tet st. kol. Łazy.

żelazo i metale.
Ceny żelaza i  m etali pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na blachę cynkową, jest obecnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.40; ołów hutniczy —
0.75; blacha miedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

F irm a L. Romanns notuje:
gwoździe handlowo zł. 5.22 za skrzynkę 16 kg. zasad

niczo plus dopłaty wg. cementu Syndykatu.
drutu żelazne zł, 37 za 100 kg', plus dopłaty wg. cemen

tu Syndykatu.

KATOWICE.

Ceny loco budowa: cegła zwykła 30 — 35, licówka 70
— 85, dziurawka 38 — 45, Kleina 70 — 78, pustaki Aker- 
mana 180 — 220, piasek kopalny za m3 3.50 — 4.50

Ceny loco wagon Katowice za 1 t.: żwir rzeczny 4.70 
—1 5.70, piasek rzeczny 6.50, wapno palone 16 — 20, cement 
38 — 44.

Ceny loco skład: wapno gaszone 1 m“ 15 — 16, żelazo 
okrągłe cena zasadn. za 1000 kg. — 275, żelazo profilowe 
do Nr. 24 — 285, ponad Nr. 24 — 335.

ŁÓDŹ.
Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

G2 — 65,
żwir (pospółka za 1 m“ — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50,

deski 3 /4" — 38 — 43, 1" —  45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3” —< 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, kan
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ
cegła zwycz. (szlufka) loco budowa 1000 szt. 43,00—47,00
cegła — tonówka łoco budowa „ „ 50,00
sufitówka Kleina lub F orstera  „ „ 80,00
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. „ „ 85,00
cement w. opakowaniu w workach papier. 100 kg 6,00
cement 15 ton franco stacja  Poznań 705,00
wapno nielasowane loco budowa 100 kg 3,20
piasek 1 ms 4,00
żwir kopalniany 1 m3 5,00
tłuczeń z kamieni polnych 1 m3 11,00

WARSZAWA.
Zapowiedź stabilizacji cen cegły na niezbyt podwyższo

nym poziomie zdaje się sprawdzać. Notowania cen cegły w 
stosunku do poprzedniego miesiąca pozostają bez zmiany.

Cegielnie „M arki Grójeckie" i „Gołków" notują loco 
budowa w W arszawie:

cegła ręczna i m aszynowa  — 57 — 59, cegła dziu 
raw ka  — 56 do 58; trocinówka  — 70 — 72; cegła Kleina
— 85.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny: 
żw ir  w iślany  loco brzeg Wisły — 14 — 15.00 zł. za 

1 nr'.
żw ir  rzeczny  loco wagon Warsz, Główna — 9.50 zł. 

za 1 tonnę,
żw ir  kopalniany  loco wagon W arsz Główna — 8.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek w iślany  loco wybrzeże Wisły — 1.60 za m3 
piasek wiślany loco wagon Warsz.-Gdańska — 2.40 zł. 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.40 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
p ły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
p ły tk i lastricow e  szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  — 

10 .0 0 ;
p ły tk i cem elitowe na elew ację  — 4 75.

OSTATNI E  PRZET ARGI
Roboty brukarskie na 

Miejski m. st W arszawy 
poz. 2717).

Polu Mokotowskim — Zarząd 
-  21/VII-1936 r. (Biul. Przet.

F I R M A Zł.

Wegmeister Sz., Wspólna 47 103.555
„Konstruktor" 106.675
Rurkiewicz F. 109.185
Szpikowski Z. 109.851
Bielkiewicz W. 11.0.919
Popielski W. inż. i S-ka 111.449
Przybylski A. 113.643
Śliwiński D. 116.695
Szemiot i Grynberg -! -
Klesowski Przemysł Granitowy 123.950
Kielbasiński W. 124.985
1’rad 126.897
Sawicki G. 132.800
Czudowski A. i S-ka 134.836
Stronczyński i Cz. Bojarski 135.783
Boniecki S. 139.130
Polskie Tow. Asfaltowe 145.169
„Strada"

|  . . . . . .
152.686

Budowa II serji domów robotniczych o kub. około
75.000 mJ w W arszawie na kole — Tow. Osiedli Robotn. 
W arszawa —■ 21/V III - 1936 r. — (Biul. Przet. poz 2800). 
(Całość budowy z wyjątkiem stolarszczyzny, rob. zduńskich 

i instalacyj).

Sumy w tys. zł. 
przy wykonywaniu
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„T ri“ , W arszawa, Sewerynów 5 183 524 698 1535
Podlecki, Słobodziński i S-ka 194 558 737 1623
Wodziński J. 188 563 751 1689 

— 4 %
Szretter O. i S-ka 194 563 751 1664
Rolecki J. 191 565 ___ _
Piasecki i Chrzanowski 192 577 _ _
Dawidowicz i Jagodziński 199 584 _ _
Spółdzielnia „Grupa Techniczna" 197 191 _ _
Roth F r. 198 594 _ _
Malinowski L. 198 _ •• __
W egmeister 199 _ ;_ _
W eber J. 228 658 _ _
Szumowski J. i S-ka 263 - n 3 % —



Wykonane robót budowl. i instalac. przy przebudowie i 
rozbudowie Sanatorium! w Worochcie —. Zakł. Ubezp. Spo- 
łeczn. — 4/V III b. r. -— (Biul. P rzetarg . Nr. 32-poz. 2757 

i „Przegl. Budowl." Nr. 7 b. r .) :
a) r o b o t y  b u d o w l a n e

F I R M A Zł.

Inż. St. Malina, Lwów, Blacharska S 
Sp. Rob. Inż. K. I. R., Lwów 
Inż. St. Wohn, Lwów

422320.42
423626.16
446683.61

b) r o b o t y  i n  s t a ł a c y j n e

F I R M A
Kanaliza
cja i wo

dociągi 
Zł

Pralnia
Zł.

Centr.
ogrzew.

Zł.

J.  K a m le r iE - k a ,  W-a, Wik- 
torska 17.

Lilpop, Rau i Loewenstein, 
W-wa.

Drzewiecki i Jeziorański, 
W-wa.

J. W ró b le w s k i ,  W -a ,  Po
godna 2.

L. Wereszczyński, Lwów.
C ieś l ik o w sk i  i Hylecki ,  

L w ó w ,  Zielona 57.
F r. Irzyk, Lwów.
F. Podsąński Lwów.

c) r o b o t y  e

67619.50

66447.30

63772.05
61005.67

59804,24
68155.98
69357.11

1 e k t  r

41637 18 

50150.—

52510.05

35571 88
54123.72

36583.92
45706.05 
37333.56

c z n e

64335.52

73668.50

67795.96
70333.63

63620.41
72679.70
73646.74

F I R M A Zł.

St. Domiczek, Lwów, Zadworzańskć 
54

M. Zuckier i J. Straszewicz, W arsza
wa

L. Leśniakowski, Lwów 
A, Chomicki, Lwów 
F. Podsąński, Lwów

17449.30

21864.50 
22103.46 
26541 93 
28141 39

Wykonanie robót budowlanych dla Rzeźni w Gdyni 
■— Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce w Gdyni — 27/VII- 
36 r. (Biul. Przet. poz. 2721).

F I R M A ZŁ.

Langiewicz — Gdynia. 505.840
Strachalski i S-ka. 508.460
Skapski i S-ka. 510.334
„Tri" 518.335
Krzyżanowski i S-ka. 521.083
Podlecki i Słobodziński. 538.807
„Zjednoczeni Inżynierowie" 578.696
A. Czeżowski i E. Strug. 579.494
„Tor" 588 391
E, Morawski. 589.962
Rika — Bydgoszcz. 596.955
Jaskulski i Brygiewicz. 602.920

Budowa wałów ochronnych nad W isłą i je j dopływami 
na terenie województw krakowskiego i kieleckiego — Ro
boty kredytowe — Min. Ro'nictwa i Reform Rolnych — 
17 /V III - 1936 (Biul Przet. poz. 2756).

F I R M A
Odci
nek

robót
Zł.

•Oppman i Kozłowski +  Rozbudowa
+  Karbowski i Kurkowski całość 16.340.170

Sabo +  Robdok 4 2.320.500
5 1.923.000

Ilnicki M. ceny jedno
stkowe za 
gotówkę: 

roboty ziem 
ne Zł. 2 . -  

roboty beto
nowe Zł. 70.-

Stronczyński i Bojarski 1 3.083 219
5 2.203.597

Krajowe Tow. M eljoracyjne 5 1.879.747
K. T. B. całość 21.265.000
Muszyński L. 2 2.704.500

3 2.885.500
6 8.988.000

Z REJESTRU FIRM
WARSZAWA.

B. 4232. „Cermat", - spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Członek zarządu Stanisław Bernard Helman 
zmarł. Na członka zarządu wybrany został Adolf Helman.

16.VI.-36.
B. 8846. „Granity Polskie, spółka z ograniczoną od

powiedzialnością*. Lokal firm y przy ulicy Targowej 84.
16.VI.-36

KRAKÓW.
R. H. A. III. 241.
Sąd okręgowy w Krakowie w sprawie wykreślenia 

z rejestru  handlowego firm y: Inż. Caputa i S-kia, przed
siębiorstwo budowlane w Krakowie, ul. Szewska 22, po
stanawia:

firm ę wykreślić z powodu zlikwidowania.
Wpisano do rejestru  dnia 22 kwietnia 1936.

II. RHA/VII. 189.
„Przedsiębiorstwo Budowy Inż. Tadeusz Makulski",

siedziba Kraków, ul. Retoryka 18.
Przedmiotem przedsiębiorstwa są wszelkie roboty 

wchodzące w zakres budownictwa lądowego i wodnego.
Wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa jest inż. 

Tadeusz Makulski, zamieszkały w Krakowie, ul. Reto
ryka 18.

U stanaw ia się prokurę dla W iktorji Makulskiej, zam. 
w Krakowie, ul. Kościuszki 58.

Wpisano do rejestru  dnia 23 kwietnia 1936.
R. H. A. V II 218.
„Inż. M aksymilian Aleksandrowicz".
Siedzibą przedsiębiorstwa jest Wola Duchacka. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest fabryczna produk

cja cegieł.
Imię i nazwisko kupca: inż. Maksymiljan Aleksan

drowicz, zamieszkały w Krakowie, ul. Przy Moście 1. 
Wpisano dnia 16 m aja 1936.



R. H. B. VIII. 250.
Dnia 19 m aja  1936 Sąd Okręgowy w Krakowie, po 

rozpoznaniu sprawy wykreślenia z re jestru  handlowego 
firmy Niepołomickiej Fabryki Dachówek, Sp. z ogr. odp., 
na podstawie zgłoszenia z dnia 30 kwietnia 1936. 

postanaw ia:
firm ę wykreślić z powodu przeniesienia siedziby do 

Warszawy.
R. H. B, V. 242.

Sąd Okręgowy w; Krakowie, wydział II  handlowy w 
sprawie firm y „Spójnia Budowlana'* Mączyński i S-ka w 
Krakowie, sp, z ogr. odp,

postanawia wpisać do rejestru  handlowego:
W ykreśla się oddział firm y w Katowicach.
D ata wpisu: 19 czerwca 1936.

Dnia 13 lipca 1936.
Sąd Okręgowy w Krakowie, wydział II handlowy po

stanawia:
Wpisać da rejestru  handlowego:
Firm a przedsiębiorstwa opiewać będzie: „Helios", W y

twórnia Lekkich P łyt Budowlanych, Spółka z ogr. odpowie
dzialnością w Krakowie. Siedzibą przedsiębiorstwa będzie 
Kraków. Przedmiotem Spółki je s t fabrykacja lekkich płyt 
budowlanych, jak  i innych m aterjałów  budowlanych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000 zł.
Członkami Zarządu ustanowiono Malwinę Sinaiberger, 

Jakóba E insteina i Zdenko M anaberga.
Data wpisu: 13 lipca) 1936. '

RÓŻNE.
A. 5252. „świętokrzyskie Łomy Granitowe J . Weso

łowski il S-ka, spółką jaw na w Ostrowcu". Czynności spół
ka rozpoczęła z dniem jej zarejestrowania. Wspólnicy: 
Feliks Okołow, Edward Hille i Jan  Wesołowski.

Do rejestru  handlowego A. 2640 wpisano dn;a 12 m a
ja 1936, przy firm ie Stanisław Łazik, architekt, przedsię
biorstwo budowlane w Katowicach, że lokal przesiębior- 
stwa znajduje się obecnie przy ul. Opolskiej Nr. 1. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest wykonywanie projektów bu
dowli i wykonywanie budowli nadziemnych wszelkiego 
rodzaju.

18 m aja 1936 roku.
778. „Budomat", W ytwórnia Okuć Budowlanych i Me

blowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bę
dzinie, Kołłątaja Nr. 48. W ytwórnia okuć budowlanych 
i meblowych oraz zbywanie własnych wytworów. Kapi
tał zakładowy 20.000 złotych. 9.000 zł. wniesiono wkłada-

USTAWODAWSTWO

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO.

Dotychczas n a  łamach Przeglądu Budowlanego refero
waliśmy tylko część zmian wprowadzonych przez ostatnią 
nowelę prawa budowlanego. N a str. 287 —1 288 podaliśmy 
treść tych paragrafów , które odnoszą się do sprawy pono
szenia kosztów urządzania ulic i placów, a na str. 298—299 
przytoczyliśmy nowe teksty a rt. 358 — 368 dotyczących 
kwestji kierowania i sporządzania projektów. Obecnie 
pragniemy te inform acje uzupełnić również ważniejszymi 
zmianami, w innych działach praw a budowlanego.

Plany zabudowania.

W tym zakresie nowela poszła po myśli postulatów 
wysuniętych przez potrzeby racjonalnej i nowoczesnej u rba
nistyki.

W art. 7 uznano potrzebę sporządzania planów zabudo
wania nie tylko dla m iast i uzdrowisk użyteczności publicz
nej, ale również i wtedy, gdy w ym agają tego zamierzenia 
inwestycyjne o państwowem znaczeniu, gdy ma być zało
żone nowe osiedle, gdy osiedle ma charak ter letniskowy lub 
podmiejski, albo wreszcie, gdy chodzi o odbudowę osiedla, 
Zniszczonego wskutek klęski żywiołowej. W związku z tem

mi niepieniężnemi. Zarząd stanowią: Szlama Lichtenfeld
i Icek Dawid Cygler vel Borenstein.

Dział ,,B“ .

6 czerwca 1936 r.
779. „Budowy i Drogi", spółka z ograniczoną odpo

wiedzialnością w Będzinie, Sienkiewicza Nr. 19. Wyko
nywane robót budowlanych i drogowych oraz zajmowanie 
się dostawami m aterjałów  budowlanych. K apitał zakłado
wy wynosi 20.000 złotych. 5.000 złotych wniesiono wkła
dami niepieniężnemi. Zarząd stanowią: Gustaw Weinzie- 
her, Mieczysław Czamaniewicz i Wolf Erlich.
I. RHA. IV. 36.

Dnia 22 m aja 1936 wpisano do działu A. rejestru  
handlowego pod num er 363 firmę.

Brzmienie firm y: „Zakłady Przemysłowe Tarnowianka 
B. Safier, E. Ekstein i S-ka w Tarnowie.

Siedziba przedsiębiorstwa: Tarnów.
Przedmiot przedsiębiorstwa: Prowadzenie farbyki da

chówek i cegieł, fabryki drutu i gwoździ oraz sprzedaż 
wyrobów tychże fabryk.

Imiona i nazwiska wspólników: Jawnym i spólnikami 
są: Benzion Safier, Dr. E ljasz Ekstein, Emil Weinberger, 
Józef Safier i Maurycy Ekstein.

Do re jestru  handlowego Sądu Okręgowego w Rów
nem, dzału „A“ , pod firm ą „Komisowa sprzedaż „Cegło- 
komis" inż. J . Rajz i S. Białkowski w Równem pod Nr. 
10627, w dniu 31 m arca 1936 r. został wpisany dodat
kowy wpis treści następującej:

Nazwa firm y została zmieniona i obecnie brzmi: 
„Biuro Handlowo-Komisowe inż. J. Rajz i S. Białkowski 
w Równem", Celem spółki jest sprzedaż komisowa i na 
rachunek w łasny artykułów  budowlanych i technicznych.

Do re jestru  handlowego Sądu Okręgowego w Lubli
nie, dział B. Nr. 409, w dniu 5 grudnia 1935 przy firmie 
„Skład m aterjałów  drzewno-budowlanych „Drzewopol", 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Irenie", wciąg
nięto wpis:

Powyższa firm a otrzym uje brzmienie: „Skład m ater
jałów Drzewno-budowlanych „Drzewopol" D. Wadecki — 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Irenie".

K apitał zakładowy spółki został podwyższony do su
my 6.000 złotych.

Zarząd składa się z 3 członków, którymi są: Dominik 
Wadecki, Moszek Rozenman i Samson Rozenman.

I ORZECZNICTWO
nowela wprowadza pojęcie planu zabudowania regjonalne- 
go (art. 7, 8, 23), obejmującego większe obszary.

Do a r t. 56 wprowadzono przepis, iż parcelacja terenów
o powierzchni powyżej 1 ha, a w m iastach przy portach 
morskich terenów o pow. powyżej V2 ha, może być dokony
w ana tylko po uprzedniem sporządzeniu planów zabudowa
nia, przyczem koszty sporządzenia planu zabudowania ta 
kiego obszaru ponosi właściciel (art. 37).

Również w interesie zabezpieczenia wykonalności pro
jektowanego planu zabudowania uzupełniono przepis o 
możności zawieszania rozpatrzenia prośby o pozwolenie na 
budowę i rozpatrzenia planów parcelacji na 2 lata. Uzupeł
nienie to  polega na tem, iż to  zawieszenie może być prze
dłużone jeszcze o rok, a to w W arszawie—na skutek decyzji 
Min. Spr. Wewn , w innych miejscowościach — na skutek 
decyzji wojewody, wydanej przy udziale wydziału woje
wódzkiego z głosem stanowczym.

Rzeczoznawcy budowlani.

Dotychczas rzeczoznawcą budowlanym mogła być każ
da osoba, posiadająca upraw nienia do kierowania robota
mi budowlanymi. Obecnie rzeczoznawcami w miastach wy
dzielonych, w  uzdrowiskach i w wydziałach powiatowych



mogą być ty'ko osoby z wyższym wykształceniem architek- 
tonicznem lub inżynieryjnem (art. 387, 388 i 389).

Ponadto w przeciwieństwie do dotychczasowego stanu 
rzeczy nowela nakłada na wydziały powiatowe obowiązek 
posiłkowania się rzeczoznawcami budowlanymi (art. 389). 
Przepis ten wchodzi w życie dnia 5 m arca 1939.

Kompetencja władz.

Odwołania od orzeczeń zarządu miejskiego m. ^t. W ar
szawy, dotyczących pozwoleń na budowy, przeszły w myśl 
nowali do kompetencji M inisterstwa Spraw  W ewnętrz
nych. Dotychczas te  odwołania załatw iał Kom. Rządu. 
Zmiana ta  tłumaczy się znaczeniem wyglądu stolicy i fak 
tem, iż zatwierdzanie planów zabudowania w m. st. W ar
szawie należj również do Min. Spr. Wewn.

ZWOLNIENIE OD PODATKU DOCHODOWEGO 
ZAROBKÓW ROBOTNIKÓW SEZONOWYCH 
BUDOWLANYCH PRZY SUMIE ZAROBKU. 

ROCZNEGO DO 2500 ZŁ

Z datą ważności od dnia 10 sierpnia 1936 został ogło
szony następujący okólnik M inisterstwa Skarbu z dnia 6 
sierpnia 1930 L. 1). V. 23502/2/36.

Ministerstwo Skarbu zazwa'a, by przy wypłacaniu wy
nagrodzeń robotników sezonowych, zatrudnionych na robo
tach publicznych oraz w przemyśle budowlanym, nie p o trą 
cano podatku dochodowego, o ile wynagrodzenia te, obli
czone w stosunku rocznym, nie przekraczają kwoty zł.
2 500.

Za robotników budowlanych w rozumieniu niniejszego 
zarządzenia uważać należy robotników żelbetowych, mura
rzy, cieśli i pomoc budowlaną tylko wówczas, jeżeli charak
te r  ich zatrudnienia jest sezonowy, a więc jeżeli nie są to 
robotnicy zatrudnieni przy robotach budowlanych, prow a
dzonych przez cały rok na terenie zakładów pracy prze
mysłu włókienniczego, metalowego czy innych, z istoty swej 
produkcji, pracujących cały rok.

Niedobrane z tego ty tu łu  kwoty podatku dochodowe
go Ministerstwo Skarbu um arza na zasadzie a r t. 123 § 1 
Ordynacji Podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. N r. 14, poz. 
134).

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ W RAZIE 
ODMOWY PRACY W GODZ. NADLICZBOWYCH

Odmowa wykonania w godzinach nadliczbowych p ra
cy, której niewykonanie mogłoby pociągnąć za sobą ze
psucie m aterjału, stanowi ważną przyczynę niezwłocznego 
rozwiązania umowy o pracę.

(Orzeczenie z dn. 29 stycznia 1935 r. C. II. 2391/34).

GODZINY NADLICZBOWE 
PRZY PRACY AKORDOWEJ.

Praca akordowa odbywa się w ta k u h  warunkach, któ
re wykluczają obowiązek pracodawcy wypłacania wyższego 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie za 
pracę akordową oblicza się nie według użytego na nią cza
su, lecz według ilości wyprodukowanych jednostek, ilość 
wiec czasu przepracowanego przez akordantów, jest dla 
pracodawcy obojętna, nie podlega najczęściej kontroli, a nie
raz usuwa się z pod takiej kontroli. Dla pracownika akor

dowego mogłoby okazać się korzystnem pracować powoli 
i mało intensywnie, aby przez celowe przedłużenie czasu 
pracy uzyskać za tę samą pracę wyższy zarobek. Przy p ra
cy akordowej tylko wtedy mogą być stosowane dodatki do 
płacy normalnej przewidziane w art. 16 ustawy o czasie 
pracy, gdy pracy takiej pracodawca wyraźnie żądał od 
pracownika akordowego.

(Orzeczenie z dn. 29 marca 1933 r. C. I. 1252/32).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRACODAWCY ZA 
N 1 EW PŁACEŃ IE  NA RZECZ UBEZPIECZ ALNI SPO

ŁECZNEJ SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW.

Zasada prawna. Samo niewykonanie przez pracodawcę 
obowiązku potrącenia składek na rzecz ubezpieczalni spo
łecznej od pracowników i niewpłacenie tych składek ubez
pieczalni nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej, 
przewidzianej w art. 58 praw a o wyKroczeniach, gdyż dla 
bytu wykroczenia z tego artykułu konieczne jest, aby kie
rownik zakładu pracy sumy, należne ubezpieczalni, faktycz
nie potrącił przy wypłacie pracującym wynagrodzenia.

W yrok Izby K arnej (Sekcji 3) Sądu Najwyższego z dn.
8 lutego 1935 r. N r. 3 K. 1705/34.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ROBOTNIKA 
W SKUTEK UDZIAŁU JEGO W STRAJKU, WYWOŁA-

NYM ZW OLNIENIEM JEDNEGO Z ROBOTNIKÓW.

Zasada prawna. 1) Celowe i rozmyślne wstrzymanie się 
robotnika od pracy, trw ające czas dłuższy, chociażby na
stąpiło w związku z udziałem jego w strajku , stanowi nie
zwłoczne rozwiązanie przez niego umowy o pracę.

2) Za powód do rozwiązania przez robotnika umowy
o pracę z winy pracodawcy nie może być uważana okolicz
ność, iż pracodawca zwolnił z pracy innego robotnika 
wbrew umowie zbiorowej.

Orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dn. 10 
września 1935 r. Nr. C. II. 766/35.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA UDZIAŁOWCA 
SP. Z OGR. ODP.

Z  wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego  
z dnia 17 grudnia 1935 r. L. Rej. 1001/33.

Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
pełniący czynności na rzecz spółki nie z tytułu swej przy
należności do spółki, lecz na mocy umowy o pracę, podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia na zasadzie art. 2 praw a o ubez
pieczeniach pracowników umysłowych.

POTRĄCANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH 
OD GRATYFIKACJI.

Z  orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia
15 stycznia 1936 r. L. C. 1(143/35.

Gratyfikacje, wypłacane pracownikom, tylko wtedy po
winny być doliczane do zarobków przy obliczaniu składek 
ubezpieczeniowych w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecz- 
nem, gdy były brane w rachubę w chwili zawarcia umowy 
lub gdy w ypłata ich wynikała z przyjętego lub znanego 
zwyczaju. Nie można jednak mówić o zwyczaju wypłaca
nia gratyfikacyj, gdy są one uzależnione od swobodnego 
uznania pracodawcy i nie są trw ałym  dodatkiem do pensji 
w określonej stałej wysokości.



WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA

(Dano za czas od 7/VI do 25/VI - 36 r. — dokończenie)
565. D. m. 3 p. — 3400 m3 — wł.: mjr. Pr. Stoch, 

Lublin — pr. i k : bud. J. Woliński, W-wa, Marszałkow
ska 97, tel. 9.94-63. — wyk.: Przedsięb. budowl. J. Jaw or
ski i R. Baranowski, W-wa, Pęcicka 26, tel 12.59-66.

566. D. m. 1 p. — 1132 n f  —• ul. Lubomelska — wł.: 
małż. Dapkicwlc.:, W-wa, Krasińskiego 16. — pr. i k .: 
bud. H. Bubiec, W-wa, Marymoncka 3b — wyk.: vacat.

567. D. m., 2.400 rń‘ — Al W aszyngtona 104 — w ł.: 
Inż. M Pogonowski, W-wa, ul. Zacharjasza 10 - pr. i k.: 
Arch. K. B.ernacki, W-wa ul. Filtrow a 65, tel. 9.56-27 • — 
wyk.: Przeds. bud. F. Malczyk, W-wa, Ossowska 30.

WARSZAWA.

(Dane za czas od 2 do 30 /VII - 36 r.).
568. D. m., 3 p. 3270 m3 — ul. Białobrzeska r. Często

chowskiej — w ł.: A. Madejski, W-wa, Tarczyńska 17 — 
pr. i k.: inż.-arch. L. Kario, W-wa, Złota 59a, tel. 5.02-20
— wyk.: sp półgosp.

569. D. fabr., 3 p. —■ 11300 m’ — Al. Jerozo’imska 121
— wł.: F-ma „D rukarnia Literacka", W-wa, Al. Jerozo
limska 121 —: pr. i k.: inż. arch. J. Widawski, W-wa, Fe
lińskiego 36, tel. 12.79-50 — w yk.: „Mazowiecka Spółka 
Budowlana", W-wa, Bednarska 24, m. 6, tel. 2.48-23.

570. D. m., 1 p., bliżn. (dwa) — 3200 m3 — ul. Gór
skiego dz. 16 i 17 — wl.: młż. Grabińscy i J. Chiczewski, 
Wiedeń — pr. i k .: inż.-arch. B. Szmit, W-wa, Ikara  17, 
tel. 7.20-45 —- wyk.: Stoł. Spółka Budowl., W-wa, Nowy 
Świat 41, tel. 2.92-31.

571. D. m.j 3 p. — 3400 n f  — ul. Siedlecka r. Grajew
skiej—wl.: B. Peregał, W-wa, Jagiellońska 22, tel. 10.22-31
— pr. i k .: inż. - arch. L. Kario, W-wa, Złota 59a, tel. 
5.02-20 — wyk.: Przeds. bud. B. Peregał, W-wa, Jagielloń
ska 22, tel. 10.22-31.

572. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Racławicka dz. 84 — 
wł.: J. Królowa, W-wa, Ikara  1, tel. 8.39-53 — pr. i k . : inż.- 
bud. A. Król, W-wa, Ikara 1, tel. 8.39-53 — wyk.: sp. 
półgosp.

573. D. m., 1 p. — 4000 n f  — ul. Genewska dz. 5 — 
wł.: B-cia Z. i S. Kwicińscy, W-wa, Złota 30, tel. 6.10-17
— pr. i k.: inż.-arch. A. Zeniuk, W-wa, Kielecka 32, tel. 
9.88-24 — wyk.: Przeds. budowl. W. Tchorek, W-wa, Sze
roka 5, tel. 10.17-21.

574 D. m., 4 p. — 5130 m:l — ul. Okopowa 29 — w ł.: 
E. Getko, L. Hoffman i E. Kraszewska. W-wa, F re ta  42, 
tel. 11.07—24 — pr. i k.: inż.-arch. L. Kario, W-wa Złota 
59a, tel. 5 02-20 — wyk.: sp. pół. (m mur. B. Niewiadom
ski, ul. Łokietka 21).

575. D. m., 3 p. —■ 7000 n f  —ul. Asfaltowa 9 — wł.:
B. Suchowolski, W-wa, Hoża 39, tel. 9.68-93 — pr. i k.: Biu
ro arch. inż. J. Gelbarda i R. Sigalina, W-wa, Hoża 29, tel. 
8.64-57 — wyk.: Biuro inż.-bud. inż. W. Filanowicza i B. 
Suchowolski, W-wa, Skorupki 7, tel. 9.19-56. __

576. D. m., 5 p — 10000 m3 — ul. Kredytowa 6, — 
wł.: J. Glass, W-wa, Wilcza 9a, tel. 8.93-78 i 9.82-83 — pr. 
i k.: Biuro arch.-inż inż. J. Gelbarda i R. Sigalina, W-wa, 
Hoża 29, tel. 8.64-57 — wyk.: Przeds. inż.-budowl. inż. C. 
Podlecki, W. Słobodziński i S-ka, W-wa, Nowogrodzka 7, 
tel 9.61-75.

577. D. m., 4 p. — 5400 m’ — ul. Koszykowa 31 — 
wł.: B. F ra j’ich i J. Spiwak, W-wa, Sienna 11 — pr. i k.: 
Biuro arch, inż H. Spiwak, W-wa, Królewska 23, tel.
6.05-41 — wyk.: Przeds. budowl. B. (Garczyński, W-wa, 
Chłodna 32, tel. 6.98-07.

578 D. m., 4 p — 6000 m3 — ul. Pańska 62 — wł.: 
S. Kolodner, W-wa, Ogrodowa 6, tel. 11.49-25 — pr. i k . : 
Biuro arch. H. Spiwak, W-wa, Królewska 35. tel. 6.05-41
— wyk : Biuro budowl. B. Ajdenberg, W-wa, Chmielna 
124, tel. 5.27-89.

579. D. m. — 1300 m3 — ul. Katowicka dz. 16 — 
wł.: J. Weisowa i M. Skalińslcc, W-wa, Obrońców 35 —

pr. i k .: inż. — arch. H. Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, 
tel. 8.42-42 — wyk.: sp. półg. (m. mur. J. Zaczyński, 
W-wa, Al. 3-go M aja 9, tel. 9.38-84).

580. D. m., 3 p. — 12000 n f  — ul. N arbutta 44 — 
wł. B-cia E. i L. Kurnatowscy, W-wa, 6-go Sierpnia 12, 
tel. 7.16-23 — pr. i k.: inż. — bud. A. K rajtekraft, W-wa, 
Chłodna 4, tel. 2.39-60 — wyk.: sp. półg. (m. mur. L. 
Kurnatowski, W-wa, 6-go S.erpiaa 12, tel. 7.16-23).

581. D. m., 4 p. — 6517 m3 — ul. Konopnickiej — 
wł.: F-m a Steinhagen i Saenger, W-wa, Smolna 17, tel. 
6.14-65 — pr. i k .: Biuro arch, ii ż. J. Gelbarda i R. Si- 
g a l:na, W-wa, Hoża 29, tel. 8.64-57 — wyk.: vacat.

582. D. m., 1 p. — 1300 m3 — ul. Płatowcowa 19
— wł.: małż. Żołędziowscy, W-wa, Nowogrodzka 26, tel.
8.05-31 — p r .: inż. — arch. J. Puterm an, W-wa, Poznań
ska 16, tel. 9.15-94 — k. i wyk.: vacat.

583. D. m., 5. p. -— 72000 m“ — ul. Filtrow a r. Asny
ka — wł.: Z. U. S. —  pr.: inż. — arch. W. Ryttel, W-wa, 
Dygasińskiego 48, tel. 12.79-36 — k.: inż. W. Polkowski, 
W-wa, Krzyckiego 9, tel. 8.80-13 — wyk.: Przeds. inż.

bud. T. Brzeziński, W-wa, Marszałkowska 6, tel. 
9.72-60.

584. D. m., 4 p. — 6013 m* — ul. Sienna 43 — wł.: 
Dr. P. Goldstein, A. Borowik i Syn i Dr. Bieleńki, W-wa, 
Zielna 22, tel. 6.85-90 — pr. i k .: Biuroi arch. inż. J. Gel
barda i R. Sigalina, W-wa, Hoża 29, tel. 8.64-57 — wyk. 
Przeds. bud. inż. J. Spiegel i S-ka, W-wa, Wspólna 31, 
tel. 9.07-97 oraz Przeds. budowl. inż. M. Thau, W-wa, 
Ordynacka 8, tel. 2.21-19.

585. D. m., I p. — 1500 m3 — ul. Buska 9 — wł.: 
młż. Orłów, W-wa, Buska 9, tel. 7.01-69 — pr. i k.: inż.
— arch. H. Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8.42-42 — 
wyk.: Przeds. budowl. L. Orłów, W-wa, Buska 9, tel. 
7.01-69.

586. D. m., 1 p. — 1360 m3 — ul. Felińskiego r. 
Górskiego] — młż. Ryttel, W-wa, Grójecka 44 — pr. i k. 
J. Jaworski, W-wa, Smolna 11, tel. 5.89-70 — wyk. sp. 
półg. (m. mur. S. Dudzic, W-wa, Krochmalna 40).

587. D. m. (9) i b. gosp. (1), 2 p. — 75000 m3 — 
ul. Obozowa r. M agistrackiej — wł.: Tow. Osiedli Ro{)., 
W-wa, Al. Jerozolimska 1, tel. 9.68-08 — pr.: inż. — arch.
A. Brzozowski, W-wa, Marymoncka lb  k.: inż. Z. Balicki
— wyk.: vacat (podany będzie w Nr. 8-ym „Prz. Budowl.“ ).

588. D. m., 2 p. — 1600 m3 — ul. Stępińska 33 — 
w ł.: E. Michalski, W-wa, Stępińska 33-pr. inż.-arch. B. 
Targowski i arch. J. Perkowski, W-wa, Lwowska 6, tel. 
8.11-83 — k. i wyk.: vacat.

589. D. m., I p. — 1385 m3 — Felińskiego r. Al. 
W ojska Polsk. —• w ł.: Prezes J. Kożuchowski, W-wa, 
Marszałkowska 153 — pr. i k. inż. - arch. H. Rutkowski, 
W-wa, Polna 52 — wyk.: vacat.

590. D. m., 1 p. — 800 n f  — ul. Kossowska dz. 197 
-— wł.: A. W itas — pr. i k.: bud. T. Sadłowski, W-wa, Pl. 
Grzybowski 3/5, tel. 6.52-04 — wyk.: sp. półg. (m. mur.
H. Barański, W-wa, Piusa XI 21).

591. D. m., part. — 600 n f  — w ł.: T. Kowalski, W-wa, 
Wilcza 26, tel. 8.92-78 — pr. i k.: bud. T. Sadłowski, 
W-wa, Pl. Grzybowski 3/5, tel. 6.52-04 — wyk.: vacat.

592. D. m., I p. — 900 n f  — Szregera dz. 5 — wł.: 
St. Świątek — p r .: arch. dypl. B. von Zinserling, W-wa, 
Hoża 66, tel. 8.35-99 — k.: inż. D. Popławski, W-wa, Zło
ta  30, tel. 6. 76-75 — wyk.: sp. pólg. (m. mur. W. Ku- 
recki, W-wa, Rybaki 29).

593. D. m., 1 p. — 900 n f  — Szregera dz. 104 — 
w ł.: H. Burgieł — pr., k. i wyk.: vide poz. 592.

594. D. m., 1 p. — 900 n f  — Szregera dz. 106 — 
w ł.: małż. Krzyżanowscy — pr., k. i wyk.: vide poz. 593.

595. D. m., 4 p. — 14060 n f  — ul. Grochowska 52 — 
wł.: H. i N. Rudniccy, W-wa, Grochowska 52 x, tel. 
10.29-74 — pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 
75, tel. 2.81-21 — wyk.: sp. półg. (m. mur. J. Balcerzak, 
W-wa, Kordeckiego 59).

596. D. m., 4 p. — 11400 n f  — ul. Okopowa dz. 19
— wł.: A. i P. Goldhar, W-wa, Zimna 5 — pr. i k.:



inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: 
sp. półg. (m. mur. K. Gawłowski, W-wa, Ogrodowa 22).

597. D. m., 3 p. — 2400 m3 — ul. Wiosenna 11 — wł.:
B. Rotlewi, W-wa, Brzeska 20 — pr., k. i wyk.: vide 
poz. 596.

598. D. m., part. — 870 m3 — ul. Marywilska 10 — 
w ł.: Z. Kolbe, W-wa Marywilska 15 — pr. i k .: inż.-arch.
H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 —- wyk.: sp. gosp.

599. D. m., 1 p. — 105G m3 — ul. Świętosławska dz. 
214 — wł.: W. Matulewicz — pr. i w.: inż. — arch. H. 
Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2 81-21 — wyk.: sp. półg. 
(in. mur. St. Dudzic, W-wa, Krochmalna 40).

600. D. m , I p. — 1460 m3 — ul. Grochowska r. 01- 
szynki — wł.: J. Jarzęcki, W-wa, Al. Olszynki Grochowskiej
— pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 
2.81-21 — wyk.: sp. płg. (m. mur. W. Załęski, W-wa, 
Klasztorna 8).

601. D. m., 4 p. — 6000 m3 — ul. M arszałkowska 14
— w ł.: małż. Reinfeld, W-wa, Marszałkowska 137, tel. 
6.61-40 — p r .: inż. W. Polkowski, W-wa, Krzyckiego 9, 
tel. 8.80-13 — k. i wyk.: vacat.

602. Nad., 1 p. — 1000 m;l — ul. M łynarska 19 — 
wł.: E. Herman, W-wa, M łynarska 19, tel. 5.34-25 — pr. 
i k.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel. 
6.55-67 — wyk.: Przeds. bud. W. Milch, W-wa, Nowolip
ki 58, tel. 11.65-94.

603. D. m., 1 p. — 1500 m3 — ul. Ossowska dz. 2537
— wł.: St. Majewski, W-wa, Wspólna 17, tel. 9.49-67 — 
pr. i k.: bud.-owie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 
i J. Bozdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. J. Frydrysiak, W-wa, Komor
ska 41).

604. D. m., part. — 500 m3 ■— ul. Św. Cecylji dz. 14
— wł.: T. Kliwer, W-wa, Tykocińska 25 — pr. i k.: 
Bud.-owie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J. Boz
dawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — wyk.: sp. 
gosp.

605. D. m., 2 p. — 1200 m3 — ul. Święciańska r. Kuf- 
leńskiej — wł.: Korzycki i Neroda, W-wa, Hodowlana 8
— pr. i k.: Bud.-wie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 
17 i J. Bozdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — 
wyk.: sp. półg. (J. Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

606. D. m., 3 p. — 1600 m3 — ul. Korzona dz. 85 — 
wł.: A. Nurowski, W-wa, Korzona dz. 85 — pr. i k.: 
bud.-wie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J . Bo
zdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — wyk.: 
(Przeds. bud. St. Niewiadomski, W-wa, Łokietka 21).

607. D. m., part. — ul. Łukiska dz. 141 -— w ł.: W. 
Paździerska — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań- 
skci 17

608. D. m., 3 p. — 6000 m3 — ul. Puławska 90 — wł.: 
M. Brzozowski, W-wa, Leszczyńska 1 -— pr. i k.: inż.-arch. 
S. Portner, W-wa, Ordynacka 11, tel. 2.79-74 — wyk.:

609. D. m., 3 p. — 6000 nv' — ul. Puławska 90a -—
wł.: M. Kirszenberg, Piusa XI 62, tel. 8.12-49 ------ pr., k.
i wyk.: vide poz. 608.

610. D. m., 3 p. — 3000 m3 — ul. Różana dz. 9b — 
wł.: W. Kapuścińska, W-wa, Willowa 2 — pr. i k.: 
inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel.
12.77-44 — wyk.: sp. płg. (m. mur. K. Jermułowicz, W a
wer).

611. D. m., 3 p. — 3000 m3 — ul. Szustra dz. lOd — 
w ł.: M. Żochowski, W-wa, Bałuckiego 33, tel. 9.40-59 — 
pr. i k.: inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, 
tel. 12.77-44 —- wyk.: sp. płg. (m. mur. L. Szyszko, 
W-wa, Nowy Zjazd 4).

612. D. m., 1 p. — 1800 m3 — ul. Obrońców 3 — wł.: 
W. Grzelak, W-wa, Koszykowa 33 — pr. i k.: inż.-arch. 
J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel. 12.77-44 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. L. Szyszko, W-wa, Nowy Zjazd 4).

613. D. m., 3 p. — 6000 m3 — ul. Karolkowa 8 — 
wł.: M. Freider, W-wa, Nowiniarska 16 — pr. i k.: 
inż.-arch. J . Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel.
12.77-44 — wyk.: sp. półg. (m. mur. J. Żebrowski).

613a. Nad., 4p.-a — 1000 m3 — ul. Marszałkowska
53a — wł.: małż. Tomeccy —i pr. i k.: inż.-arch. S. Mizer- 
W-wa, Widok 12, tel. 5.22-84.

614. D. m., part. — 550 m3' — ul. Imielińska — wl.: 
młż. Misztal, Piaseczno — pr. i k.: inż.-arch. S. Mizerski, 
ski, W-wa, Widok 12, tel. 5.22-84.

615. D. m., 4p. — 30000 m* — ul. Dobra 22/24 — 
wł.: Spół. „Nowe Zjednoczenie", W-wa, Al. Jerozolimska 
45, tel. 9.82-32 — pr.; i k .: inż.-arch. J. Idzikowski, W-wa, 
Al. 3-go Maja 2, tel. 5 99-92 — wyk.: Przeds. przem-bud. 
Filleborn, Szyndler i Sp., W-wa, Markowska 4, tel. 10.28- 
52.

616. D. m., part. drewn. — 500 m3 — ul. Zamienkc- 
ka dz. 122 — wł.: M ahLahn i Szostak — pr. i k.: inż.- 
arch. J. Idzikowsk1, W-wa, Al. 3-go Maja 2, tel. 5.99-92
— wyk.: sp. gosp.

617. D. m., lp . — 700 m3 — ul. Komorska dz. 6b — 
w ł.: P. Jurkowski — pr. i k.: inż.-arch. J. Idzikowski, 
W-wa, Al. 3-go Maja 2, tel. 5.99-92 — wyk.: vacat.

618. D. m., 3p. — 3000 m* — ul. Puławska 142 — 
wł.: F. Pawłowski, W-wa, Konduktorska 12 — pr. i k.: 
inż.-arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go Maja 2, tel. 
5.99-92 — wyk.: sp. płg. (m. mur. St. Dudzic, W-wa, 
Krochmalna 40).

619. D. m., 3p. — 4500 m3 — ul. Kopińska 34 — wł.: 
J. Sieiński, W-wa, Kopińska, 34 — pr. i k.: bud. J. Olczak, 
W-wa, Ordynacka 8, tel. 6 99-44 — w yk.: Przeds. budowl. 
W ienrcki i Szymański, Powsińska.

620. D. m., lp . — 1900 m3 — ul. Irlandzka — w ł.: młż. 
H artfiel, W-wa, Złota 31, tel, 5.95-31 — pr. i k.: bud. J. Ol
czak, W-wa, Ordynacka 8, tel. 6.99-44 — wyk.: Przeds. 
bud. W. Smolano, W-wa, Bema 93.

621. D. m , 2p. — 2600 nrf — ul. Dobrowoja 15 — 
wł.: B. i W. Komosa, W-wa, Czechowicka 15 — pr. i k.: 
inż.-arch. E. S traus, W-wa, M ;niszewska 36, tel. 10.29-51 
—;w yk,: sp. płg. (m, mur. A Straus, W-wa, Nadnieprzań- 
ska 1)

622. D. m., 2p. — 2120 m3 — ul. Kordeckiego 61 — 
w ł.: F. i 11. Lenkawiccy, W-wa, Grochowska 151 — pr. i 
k : inż.-arch. E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51
— wyk.: sp. płg. (m. mur. A. Wachniewski, W-wa, Igań- 
ska 10 i Cz Muszalski, W-wa,, Grochowska 107).

623. D. m., 2p. — 2220 m3 — ul. Szaserów dz. 30 — 
wł.: M. Kasprzak, W-wa, Szaserów1 dz. 30 —‘ pr. i k.: inż.- 
arch. E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — 
wyk.: Przeds. bud. F. Malczyk, W-wa, Ossowska 30.

624. D. m., 3p. ■—\ 4200 m° — ul. Karolkowa 6 — wł.: 
J. Kazimierska, W-wa, Karolkowa 6 — pr. i k.: inż.-arch. 
E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: sp. 
gosp.

625. D. m,, 2p. — 2390 m* — ul. Zaliwskiego 19 — wł.: 
J. Kwiatkowski, W-wa, Zaliwskiego 19 — pr. i k.: inż.-arch. 
E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: 
sp. plg. (m mur. Ziółek).

626. D. m., 2p. — 2250 m — ul. W aszyngtona dz. 9
— wl.: St. Wodzyński, W wa, Siennicka — pr. i k,: inż.- 
arch. E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 —• 
wyk.: Przeds. bud. F. Malczyk, W-wa, Ossowska 30.

627. D, m., 4p. — 4960 m3' — ul. Szeroka 8 — wł.r 
A. Bartnicki, W-wa, Grochowska 52 — pr. i k.: inż -arch.
E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: 
sp. plg. (m. mur. J. Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

628. D .m., 3p. — 3430 m3 — ul. Brudnowska 18 - - 
wł.: P. Szpigielglas, W-wa, Grochowska 105 — pr. i k.: 
inż.-arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51
— wyk.: sp. płjr. (m. mur. A. Wachniewski, W-wa, Igań- 
ska 10 i Cz. Muszalski, W-wa, Grochowska 107).

629. D. m., 3p. — 9652 m3 — Naczelnikowska r. Ks. 
Ziemowita — wł.: M. Binenfeld, W-wa, Jagiellońska 36 — 
pr. i k.ą inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2 81-21
— wyk.: Przeds. budowl. J . Pawlikowski, W-wa, Stalowa 
73.

630  ̂ D. m , 4p. ■— 12000 m? —< ul. Zamojskiego 26 — 
wł.: F-m a E. Wedel, W-wa, Zam ojsk:ego 28/30, tel. 5.65- 
70 — pr. i k.: bud. J. Czerwiński, W-wa, Wspólna 5, tel.
9.70-22 — wyk.: Przeds. rob. budowl. , Budownictwo", 
W-wa, Mazowiecka 11, tel. 2.93-95.

631. D. m., lp . — 1758 m3 — ul. Olesińska 19 — wł.: 
Tow. Ośw. Roln., W-wa, Zielnaj 22, tel.i 5.03-16 — pr. i k.: 
inż.-arch. K. Miączyński, W-wa, Uniwersytecka 1, tel. 
8.37-65 — wyk.: vacat.



632. D. m., lp . (wil.) — 1100 m3 — Łukiska dz. 92
— wl.: G. Pawłowski, W-wa, Okuniewska 20, pr. i k .: 
inż.-arch. Prawdzic-Pawluć, W-wa, Mianowskiego 24, tel. 
9.24-44 — wyk.: sp. półg.

633. D. m., 3p. — 540 m3 — ul. Siedlecka 25 — wł.:
F. Karwowski, W-wa, Tarchom ińska 9, tel. 10.02-55 — 
pr. i k.: inż.-arch. K. Kuczyński, W-wa, Smolna 16, tel. 
6.31-12 — wyk.: Przeds. bud. F. Karwowski, W-wa, T ar
chomińska 9, tel. 10.02-55.

634. D. m., 4p. — 4700 m3 — ul. Skolimowska 9 - 
wl.: B. Kornelii, W-wa, Marszałkowska 19, tel. 9.70-47 --- 
pr, i k.:' inż.-arch. E.j Eber, W-wa, F iltrow a 46, tel. 8.74-łl
— wyk.: Przeds. bud. B. Kornelii, W-wa, M arszałkowski
19, tel. 9. 70-47.

635. D„ m., 4p .|— 6400 m3 — Al. Szucha 7 — wł.: T5. 
Kornelii, W-wa, M arszałkowska 19, tel. 9.70-47 —  pr. inż.- 
arch. E. Eber, W-wa, F iltrow a 46, tel. 8. 74-41 — k.: inż.- 
A. Raniecki, W-wa, Raszyńska 25, tel. 8.46-95 — wyk.: 
Przeds bud. B. Kornelii, W-wa, Marszałkowska 19, tel.
9.70-47.

636. Bud. fabr. —i 175 m1 — wł.: F-m a „Avia“ W-wa, 
Siedlecka 63, tel. 10.12-62 — pr. i k.: inż.-arch. W. Lale- 
wicz, W-wa, Górnośląska 41, tel. 8.94-83 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. J. P ietrzak).

637. D. m., lp . — 960 m’ — ul. Sulejowska dz. 24 — 
wl.: J. Mazur, W-wa, Sulejowska 42 — pr. i k.: bud. J. 
Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk.: sp. 
półg. (m. mur. St. Gójski, W-wa, Grenadjerów 44b).

638.) D, m., 2p. —■ 2150 m3 — ul. Frycz-Modrzewskie- 
go dz. 7 — w ł.: młż. M atysiak, W-wa, Żelazna 93 — p r .: 
bud. J. Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk,: 
sp. plg. ^

639. D. m., 1 p. — 800 n r  — ul. Kickiego dz. 9 — 
w.: G. Burzyńska, W-wa, ul. Kickiego dz. 9 — pr. i k.: 
inż. inż.-arch. arch. J. Vogtman, W-wa, Wspólna 47, tel. 
9.09-27 i L. Banaszewski, W-wa, Nowogrodzka 7, tel. 
9,66-86 — wyk.: sp. płg.

640. D. m., 1 p., — 1200 nf’ — ul. Rajgrodzka 43 — 
wl. J. Kuchta, W-wa, Rajgrodzka 43 — pr. i k.: inż.-arch.
H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: Przeds. 
budowl. J. Pawlikowski, W-wa, Stalowa 73.

641. D. m., 3 p. — 4900 m* — ul. Kielecka 26 — 
wl.: S. Bajerowa, Łódź, T raugutta  10 — pr. i k. :inż.-arch. 
St. Płoski, W-wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.35-03 — wyk.: 
Przeds. budowl. Inż L. Malinowski, W-wa, Łowicka 60, 
tel. 9.18-05.

642. D. m., 3 p. (dwa) — po 4400 m* —  ul. Odyńca 
dz. 5 i dz. 6 — wł.: Edw. Sztykiel, W-wa, Szustra 15, 
tel. 9.70-41 — pr. i k.: bud. Emil. Sztykiel, W-wa, K a
zimierzowska 55, tel. 9.21-47 — wyk.: sp. płg. (m. mur. 
Alfred Sztykiel, W-wa, Tyniecka 52, tel. 7.14-52).

643. D. m., 4 p. — 6000 m3 — ul. Grochowska 52g
— wl.: S. Dondalski i E. Kowalski, W-wa, Kazimierzow
ska 55, tel. 9.70-41 — wyk.: sp. gosp.

644. D. m., 1 p. bliźn. — 1900 m3 — ul. Swarzew
ska dz. 120 i 121 — wł.: kpt. F. Nowakowski, Kalisz, ul. 
P. O. W. 9 — pr. i k.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, No
wogrodzka 3, tel. 9.33-90 — wyk.: sp. płg. (m. mur. St. 
Pokora, W-wa, Sprzeczna 8).

645. Nad., 5 p-a. — 1000 n f  — ul. Chocimska 13 — 
wł.: M. Gąsiorowski, W-wa, Chocimska 11, tel. 8.84-11 — 
pr.: inż.-arch. arch. L. Tokar, W-wa, Nowogrodzka 3, 
tel. 9,33-90 i Z. Leski, W-wa, Szustra 38 — k.: inż.-arch. 
L. Tokar —  wyk. Przeds. rob. budowl. L. Orłów, W-wa, 
Buska 9, tel. 7.01-69.

646. D. m., part. — 400 m" — ul. Kołobrzeska 12 — 
wł,: S. Popiołek — pr. i k.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, 
Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 — wyk.: sp. gosp.

647. D. m., 1 p. — 1170 m" — ul. Cegłowska 38 — 
wł.: płk. I. i S. Witek, W-wa, Topolowa 17, tel. 9.07-63 — 
pr. i k.: inż.-bud. W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 
2.52-31 — wyk.: sp. płg.

648. D. m., 3 p. — 3400 m3 — ul. Panieńska 3-a —- 
wł.: rtm. A. Chełkowski, W-wa, Puławska 14 i rtm . W. 
Seredyński, W-wa, Czapelska 40 — pr. i k.: inż.-arch. L.

Tokar, W-wa, Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 — wyk. Przeds. 
budowl. K. Tomaszewski, W-wa, Stalowa 28, tel. 10.14-82.

649. D. m., 2 p. — 4840 m3 — ul. Zwycięzców r. Kato
wickiej — w l.: M. Genzel, Miedzeszyńska 86, tel. 10.24-49
— pr. i k.: inż.-arch. K. Rafalski, W-wa, Ursynowska 36, 
tel. 8.71-07 — w yk.: sp. płg.

650. D. m., part. — 500 m3 — ul. Niewieska 42 —i wł.: 
S. Brutel — pr. i k.: bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna 
67, tel. 9.58-51 — wyk.: sp. gosp.

651. D. m., 3 p. —  4250 m3 — ul. Korsaka dz. 2 — 
w ł.: A. Strzałkowski, W-wa, Modrzewiowa 8 i J . Soko
łowski, W-wa, Targowa 14 — pr. i k . : bud. K. Kozłowski, 
W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51 —* wyk.: Przeds. bud. A. 
Strzałkowski, W-wa, Targowa .14/99.

652. D. m., 1 p. — 1200 m’ — ul. Krotoszyńska 7 — 
wł.: Z. del Campo Scipio, W-wa, Krotoszyńska 7 — pr. 
i k .: bud. K. Kozłowski. W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51
— wyk.: sp. gig. (m. mur. J .  Makowski Błonie).

653. D. m., 6 p. — 8000 ms — 11-go Listopada 42 — 
wł.: małż. Grynberg, W-wa, P rosta 19 —1 pr. i k.: inż.- 
arch. J. K rantz, W-wa, ś-to Jerska 11, tel. 11.75-04 — 
wyk.: Przeds. bud. W. Tchorek, W-wa, Szeroka 5, tel. 
10.17-21.

654. D. m., 2 p. — 4000 m? — ul. Kobielska — w ł.: 
F ra jta g  i Papiernik, W-wa, Ząbkowska 30 — pr. i k.: 
inż.-arch. J. K rantz, W-wa, Ś-to Je rska 11, tel. 11.75-04
— wyk.: sp. płg. (m. mur. J. Krzysztoszek).

655. D. m., 3) p. —- 4592 ms — ul. Szwedzka 7 — wł.: 
małż. Łyszkowscy i W. Polkowski, W-wa, Swedzka 7 — 
pr. i k.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzy
ża 14, tel. 5.28-94 — wyk.: sp. plg. (m. mur. F. Tkaczyń- 
ski, W-wa, Środkowa 25, m. 26).

656. Nad., 5 p. — 2100 ms — ul. Czerw. Krzyża 14 — 
wl.: C. Strosberg, W-wa, Grochowska 147a, tel. 10.02-14
— pr. i k.: inż.-arch. J. K rantz, W-wa, Ś-to Jerska 11, 
tel. 11.75-04 — wyk.: sp. płg. (m. mur. E . Kołucki, W-wa, 
Mała 14).

657. I), m., 2 p. — 1640 m5 — ul. Korzona r. Orłow
skiej — w ł.: E. Zbrzeźniak, W-wa, Korzona 46 — pr. i k .: 
bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 13, tel. 
5.28-94 — wyk.: sp. plg. (m. mur. J. Kozdrak. W-wa Łom
żyńska 32, tel. 10.19-78).

ŁÓDŹ.

Dane za czas od 6 do 11  V II, poz. 485 — 523, zostały 
ogłoszone w Nr. 32 B iuletynu Przetargowego, za czas od 
13 do 25 V II, poz. 524 — 637, w Nr. 33 i 44 B iuletynu  
Przetargowego.

(Dane za czas od, 3 do 8/V III 1936).

638. D. m., part. — 350 m3 — ul. N iciarniana zbieg 
Karolewskiej — wł.: A. Karolewski i A. N apieralski — pr. 
i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź ul. W igury 9 — wyk.: vacat.

639. D. m., p a rt. — 400 m* — ul. Ludwika 11 — w ł.: 
W. P ietrucha i J . W inkiel — pr. i k.: inż. J . Fuohs, Łódź 
ul. Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat

640. D. m., part. — 400 m" — ul. Projektowana dz. 19
— wł.: J . Szmulik — pr. i k.: inż K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9 — wyk.: sp. gosp.

641. D. m., part. — 300 m3 — ul. Łączna 59 — wł.: J. 
Bojanowski — pr. i k.: inż. bud S. Wizner, Łódź ul. Oby
watelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

642. D. m., p a r t — 400 m3 — ul. Ks. Brzózki 18 — wł.: 
J. Burski — pr. i k.: inż. M Kurkowski, Łódź ul Gdańska 
35, tel. 245-99 -— w yk.: vacat.

643. D. m , part. — 300 m* —- ul. W arm ińska 11—w ł.:
A. Kreislach — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź ul. W igu
ry 9 —  w yk.: m. mur. A. Blachowski, Łódź, ul. S tefana 8a.

644. D, m., part. —t 200 m3 —  ul. Kruszwicka 5 — w l.: 
St. Trzcinka — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. W igu
ry  9 — wyk,: vacat.



645. D m., part. — 450 m3 — ul Nowo-Projektowana 
dz. 15a — w ł.: małż. Lajb — pr. i k . : inż. P. Baszkirów, 
Łódź, ul Srebrzyńska 75 m. 4 —  wyk.: sp gosp.

646. D. m., part. — 400 m3 —- ul. Łosiowa 5 — w ł.: 
małż. H ajek —  pr. i k : bud. S. W izner, Łódź, ul Obywatel
ska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

647. D. m., I p. — 700 m3 — ul. Łączna 9 -— wł : E. 
W eikert — pr. i k . : St. Janiec, Łódź, ul. Gdańska 96 — 
wyk.: sp gosp.

648. D. m., part. — 300 m3 — ul. Wiosenna 9 —  w ł.: 
A. M ajer — pr. i k.: bud S. Wizner, Łódź, ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

649 D. m., p a rt — 250 m3 — ul. Przyborowskiego dz. 
12 — wł.: J . Jachimczak — pr. i k .: inż. K. Woźnicki, 
Łódź, ul. W igury 9 -— wyk.: vacat.

650. Nadb. dm. I p. — 600 m3 — ul. Ozorkowska 27 — 
wł.: J. Strumiłło — pr. i k . : inż. H Pil), Łódź, ul. Dąbrow
ska 32 — wyk.: sp. gosp.

651. D. m , part. — 350 m3 — ul. M arynarska 63—w ł.: 
A. Tondysowa — pr. i k.: inż. B. Sydrański, Łódź, ul. Że
romskiego 12, tel. 121-37 — wyk.: vacat.

652. D r., part. — 300 n r  — ul. Okopowa 207 — wł.: 
W. Guziak -— pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, ul W igury 
9 — wyk.: sp. gosp.

653. D m., I  p. —  650 m’ — ul. W ioślarska 30 — wł.:
A. i A. Piątkowscy — pr. i k.: bud. S. W izner, Łódź, ul. O- 
bywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

654. D. m., 4 p. — 7300 m3 — ul. Al. Kościuszki 91 — 
w ł.: B. i A Kulesza — pr. i k .: inż. R. Hans, Łódź, ul. Ki
lińskiego 96, tel. 112-62 — w yk.: vacat.

655. D. m., 3 p. — ul. Piotrowska 222 —  wł : „Union 
Textil“ — pr. i k .: inż. Fajnberg.

656. D m., part. — 400 m3 — ul. Sadowa dz. 2 —  w l.: 
F r. Kulczycki — pr. i k . : inż. J. Fuchs, Łódź, ul. Pomor
ska 5, tel. 245-33 -— wyk.: vacat.

657. D. m., part. — 400 m3 — ul. P rusa  27 — w ł.: małż. 
Szulc — pr. i k.: inż. St. Kowalski, Łódź, ul Łąkowa 22, 
tel. 147-90 — wyk.: sp. gosp.

658. D. m , 3 p. — 4500 rń* — ul. Stodolniana 15 — 
wł.: małż. Józefowicz — pr. i k .: inż. A. Goldberg, Łódź, 
ul A ndrzeja 11, tel. 115-98 — wyk.: vacat

659. D. m., 1 p. ■— 600 m3 — ul. Sędziowska 16 — wł.:
B. Kopczyński — pr. i k : inż. J. Fuchs, Łódź, ul Pomorska
5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

660. D. m., 1 p. — 700 n r  — ul. Al. Róż zbieg Jaśm i
nowej — w ł.: B. Szymańska — pr. i k . : inż. St Kowalsk 
Łódź, ul. Łąkowa 22, tel. 147-90 — w yk.: sp. gosp.

661. D. m., 1 p. — 700 n r  •— ul. Łączycka 44 — wł.: 
K. świrczek — pr. i k . : inż. H. Pili, Łódź, ul Dąbrowska 
32 —- wyk.: vacat.

662. I), m., p a rt — 300 m3 ■— ul Okopowa róg Próżnej 
—• w ł.: J. Pawlak — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9 — wyk: sp gosp.

663. D. m., part. — 300 m* — ul. Franciszkańska 120
— wł.: W. Warczkiewicz — pr. i k.: inż. J  Fuchs, Łódź, 
ul Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

664. D. m , part. — 300 m3 —  ul. M arysińska 48 — wł.: 
F r. K rysiak — pr. i k . : inż. K. Woźnicki, Łódź, ul W igury
9 — wyl: : sp. gosp.

665 D. m., p a rt — 350 m3 — ul Retkińska plac 77 — 
pare. Poznańskiego — w ł.: St. Radliński — pr. i k.: inż. 
J. Weiss, Łódź, ul. Różana 4.

666. D m., part. — 300 m3 — ul. Perłowa 17 —  wł.: 
J. Kijewski — pr. i k.: inż. J . Fuchs, Łódź, ul Pomorska
5, tel. 245-33 —  wyk. vacat.

667. D m., part. — 500 m3 —  ul. M arynarska zbieg 
Hutniczej 50 — w ł.: M. Galicki — pr. i k . : inż. J . Fuchs, 
Łódź, ul. Pomorska 5, tel. 245-33 —- wyk.: sp gosp.

668. D. m., part. — 200 nr’ -—■ ul. Żydowska 6 — wł.: 
Sz. Rotenberg —  p r i k.: bud. S. W izner, Łódź, ul. Obywa
telska 30, tel. 112-50 — w yk.: vacat.

669. D. m., p a rt — 300 m3 — ul. M łynarska 76 —  w ł.: 
F r. Baranowski — p r. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, ul. N a
wrot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

670. D. m., part. — 500 m' — ul. Odyńca 19a — wł : 
W. Krupski — pr. i k.: inż. St Kowalski, Łódź, ul. Łąko
wa 22, tel. 147-90 — w yk.: sp. gosp.

671. Dob , dm. — part. — 200 m3 —  ul. Ks. Brzózki 22
— wł. K. Kończak —  pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, ul. N a
w rot 8, tel. 259-39 — wyk : vacat.

(Dane za czas od 8. V III. do 14. V III. 36 r  ).

672 D. m., part. — 300 m.3 — ul. Kresowa 17 — wł :
A. Stolce — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź. ul. Nawrot 8, 
tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

673. D. m., part. — 300m.3 — ul. Kopernika 48 — wł.:
O. Hoffman —• pr. i k . : bud. A. Krauss, Łódź. ul. Nawrot
8, tel. 2.59-39 — wyk.: vacat.

674 D. m., part. — 400m.3 — ul. Wic. Pola 23, pare. 
Deckerta dz. 6 — w ł.: A. Becker — pr. i k .: bud. A. Krauss, 
Łódź. W awrot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp

675. D. m., part. — 380 m° — ul. Gliniana — pare. Be- 
dyńskiej dz. 4 — w ł.: M. S tefaniak i J. Mikołajczyk — 
pr. i k.: Inż. J. Fuchs, ul. Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: 
vacat.

676. D. m., part. — 300 m.3 —  ul. Szamotulska 11 — 
wł.: J. Stasiak — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9 — wyk.: sp. gosp.

677. D. m., part. — 350 m.3 —• ul. Narodowa 10 — 
wł.: A. Zieliński — pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, Łódź. ul. 
W igury 9i — wyk.: vacat. 1

678. D. m., part. —- 300 m.3 — ul. A ndrzeja 53/55 — 
w ł.: Sukc. R. Schlifa — pr. i k .: bud. A . Krauss, Łódź, ul. 
N aw rot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

679. D. m., part. — 300 m3 — ul. Śląska 68 — w ł.: W. 
Pyć — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, ul Dąbrowska 32—wyk.: 
vacat.

680. D. m., part. — 250 ma — ul. Malewskiego 55 — 
w ł.: A W alczak — pr. i k .: Inż. K. Woźnicki, Łódź ul. Wi
gury  9 — wyk.: sp gosp.

681. D. m., part. — 300 irf — ul. Anczyca dz. 35 — 
w ł.: J . Bednarek — pr i k . : bud. A. K rauss, Łódź ul. Na
wrot 8, tel. 259-39 — wyk.: vacat.

682. D. m., part. — 400 m“ — ul. Krochmalna 4 — 
w ł.: E Dering — pr. i k.: Inż. - bud. J . Serwin, Łódź ul. 
Dr. S terlinga 9, tel. 175-60 — wyk.: vacat.

683. D. m., part. — 300 iri3 ul. Bez nazwy dz. 9 — wł.:
A. Niewiadomski —  pr. i k . : Inż. H. Pili, Łódź ul. Dąbrow
ska 32 — wyk : sp. gosp.

684. D. m., part. — 350 n f  — ul. M łynarska 66 — wł.:
A. F ajge — pr. i k.: bud. H. Derkowski, Łódź, ul. Przejazd 
82, tel. 162-20 — wyk.: vacat.

685. D. m., I p — 600 rń* — ul. Lausowa 53 — w ł.: 
J. Chojnacki — pr. i k.: Inż. J . M illauer, Łódź ul. N aruto
wicza 75 — wyk.: sp. gosp

686. D. m., III p. — 5000 m’ — ul. Narutowicza 53 — 
w ł.: Joch. B err ■— pr. i k .: Inż R. Hans, Łódź ul. Kiliń
skiego 36, tel. 192-62 — wyk.: vacat.

687. D. m., part. — ul. Trębacka — w ł.: St. Łukasik.
688. D. m., I p. —‘ 700 ma — ul. Przemysłowa 44 — 

w ł.: J . Toz — p r i k.: Inż. J . Fuchs, Łódź ul. Pomorska 5, 
tel. 245-33 — w yk.: sp. gosp.

689. Nadbud. d. m., I p. — 500 m3 — ul Mianowskie
go 37 — w ł.: St. Florczak — pr. i k .: Inż. J. Fuchs, Łódź 
ul Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: sp. gosp.

690. D. m., I p. — 850 m’ — u). W ieleńska róg Karo
lewskiej — wł.: G. Neuman — pr. i k.: Inż. Z. Rydzewski, 
Łódź ul Gdańska 106, tel. 200-59 —• wyk.: vacat.

691. D. m., part. ■— 500 m* — ul. Kraszewskiego — w ł.: 
J. Krysiński — pr. i k . : Inż. W. Lisowski, Łódź ul. Wierz
bowa 28, tel. 209-46 — wyk.: vacat.

692. D. m., p a r t — 350 m* —  ul. Bracka 22 —• wł.: M. 
Smoczek —- pr. i k.: Inż. J . Fuchs, Łódź ul. Pomorska' 5, 
tel. 245-33 — wyk.: sp. gosp.

693. D. m., part. •— 450 m3 — ul Otylji 17 — wł.: F. 
Niewiadomski —  pr. i k.: Inż. J. Fuchs, Łódź ul. Pomor
ska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

694. D. m., part. — 400 m3 — ul. Rym arska dz. 13 — 
w ł.: J. Ciepłucha — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź ul. 
W igury 9 — wyk.: sp. gosp.

695. D. m., part. — 300 m* — ul Mazowiecka 25 — w ł.: 
J. Rozenberg —< pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, Łódź ul. W igu
ry  9 — w y k : vacat.
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SEKRETARJAT

GODZINY URZĘDOWANIA ZWIĄZKU.

Od dnia 2 września b. r. (środa), po dwumiesięcznej 
przerwie, S ekretarjat Związku urzędować będzie w lokalu 
Związku, Czackiego 1 m. 1, tel. 5.17-85, trzy  razy w ty 
godniu: w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 18 
do 20. W szystkich Kolegów prosimy odtąd o komuniko
wanie się z Sekretarjatem  wyłącznie w podanych godzi
nach urzędowania, co ułatwi sprawne działanie agond Se- 
kretarjatu.

WOLNE POSADY.

I. Wydział Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lubli
nie donosi, że od 1 września wakować będzie w Zarządzie 
tym stanowisko inżyniera drogowego, zatrudnionego z kre
dytów, przyznawanych m iastu przez Fundusz Pracy.

Wymagane kw alifikacje: dyplom inżyniera dróg i mo
stów, pożądana ewentualnie praktyka w zakresie budowy 
dróg, względnie ulic miejskich. Uposażenie 12 zł. dziennie 
brutto.

II. Poszukiwany jest w W arszawie jako doradca in
żynier budowlany, dokładnie obznajmiony z technologją 
betonu, wykonywaniem mechanicznie wyrobów betonowych 
i z urządzeniami roaszynowemi dużej betoniarni. Bliższe 
sczczególy poda S ekretarja t Związku w godzinach urzędo
wych.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ KRAKOWSKI.

Wycieczka do Rożnowa.

Polski Związek Inżynierów Budowlanych, Oddział w K ra
kowie, wraz z Krakowskim Towarzystwem Technicznym, 
organizuje w dniach 12 i 13 września 1936 r., wycieczkę 
krajoznawczo - naukową do Rożnowa, celem zwiedzenia 
i zapoznania się z tokiem i postępem prac przy budowie 
zapory na Dunajcu.

Prace w Rożnowie idą obecnie całą parą. Korpus bu
dującej się zapory ma mieć około 300.000 m3 objętości. Za
mykać on będzie wpoprzek dolinę Dunajca, spiętrzając 
wodę na wysokość 31 m. Zbiornik w ten sposób utworzo
ny o powierzchni 1776 ha t. j. około 18 km2 będzie w s ta 
nie zamagazynować zapas wody w ilości 228,7 miljonów 
m3. Celem dostarczenia odpowiedniej ilości betonu o żą
danym, laboratoryjnie ustalonym składzie, czynną jest t. 
zw. fabryka betonu, mogąca dostarczyć na plac budowy 
ok. 2.000 m3 betonu dziennie.

Wycieczka P. Z. I. B. ma na celu zapoznanie się z ca
łokształtem projektu i w ytw arzania betonu od dowozu po
szczególnych części kruszywa z koryta Dunajca, poprzez 
sortownię i fabrykę betonu do gotowego betonu w desko
waniu. Zważywszy ,iż fabryka ta  ma dostarczać dziennie 
1000 m3 betonu, zobaczenie jej w akcji będzie in teresują
ce dla wszystkich członków wycieczki. Poza zapoznaniem 
się z samą budową, wycieczka ma na celu również zwie
dzenie doliny Dunajca a w szczególności Pienin.

Wycieczka zorganizowana będzie w dwuch warjan- 
tach, a  to jako:

1. jedno - dniowa,
2. dwu - dniowa.

Szczegółowy jej program  przedstawia się następująco-.

1. wycieczka jedno - dniowa sobota dn. 12 września b. r. 
godz. 7,30 odjazd autobusami z dworca autobusowego w

Krakowie (obok Teatru  Miejskiego) przez Za
kliczyn do Rożnowa.

„ 10,30 przyjazd do Rożnowa.
„ 10,30 — 11,30 odpoczynek.
„ 11,30 — 15,— zwiedzanie budowy.
„ 15,------- 16,— Obiad.
„ 16,------- 18,— czas wolny (zwiedzanie okolicy).
„ 18,— wyjazd z Rożnowa do Krakowa.
„ 22,— przyjazd do Krakowa.

2. Wycieczka dwu-dniowa, dn. 12 i 13 września b. r. 
Dzień I-szy, sobota dn. 12 września b. r., jak wyżej, z tą  
różnicą, że:

godz. 19,— wyjazd z Rożnowa do Nowego Sącza (zamiast 
do Krakowa).

„ 21,— przyjazd do Nowego Sącza, kolacja i nocleg. 
Dzień II — niedziela dnia 13 września b. r.: 
godz. 7,— odjazd z Nowego Sącza do Krościenka.

„ 9,— przyjazd do Krościenka.
„ 9,------- 10,— śniadanie.
„ 10,------- 15,30 wycieczka w Pieniny — Sokolica,

Czertezik, Trzy korony, ewent. Czorsztyn. W 
program ie spływ łodziami przez przełom Du
najca z Czerwonego Klasztoru do Szczawnicy.

„ 15,30 — 16,30 obiad w Szczawnicy i odpoczynek.
„ 16,30 —- 18,— zwiedzanie Szczawnicy.
„ 18,— wyjazd ze Szczawnicy do Krakowa.
„ 22,— przyjazd do Krakowa.

Koszta udziału w wycieczce przedstaw iają się jak na
stępuje:

1. Wycieczka jedno - dniowa z Krakowa do Rożnowa 
i z powrotem — przejazd autobusami w obie strony zł. 13,— 
od osoby. Śniadanie i obiad w Rożnowie kosztować będą 
około 2,50 zł. Długość trasy  łącznie 230 km.

2. Wycieczka dwu - dniowa z Krakowa do Rożnowa, 
następnie Nowy Sącz, Krościenko, Szczawnica i " powro



tem do Krakowa — łącznie km. 400, od osoby zł. 26,—. Do 
tego dojdą koszta wyżywienia przez dwa dni, noclegu w 
N. Sączu i przejazdu łodziami wzdłuż Pienin — w sumie 
około zł. 15,—.

Opłaty za wyżywienie, nocleg i t. p. można będzie zło
żyć przed wyjazdem autobusu z Krakowa na ręce organi
zatora wycieczki, o ile przedtem będzie uskutecznione fo r
malne zgłoszenie.

Członkowie P. Z. I. B. chcący wziąć udział w wyciecz
ce muszą najpóźniej do dnia 3-go września b. r. wpłacić 
udziały za przejazdy z wyraźnym zaznaczeniem, w której 
wycieczce chcą uczestniczyć celem zarezerwowania dla 
nich miejsc v.- autobusach, noclegu, obiadów i t. p.

Udziały ■\ ”)łacić należy w raz ze zgłoszeniem Polskie
mu Zw. Inż. riud. w W arszawie (P. K. O. 29787), względ
nie odpowiednim Oddziałom, które skolei nadeślą najpóź
niej do dnia 5-go września b. r. wykaz zgłoszonych uczest
ników Polskiemu Związkowi Inżynierów Budowlanych — 
oddział w Krakowie, wpłacając równocześnie odpow iedni 
sumę udziałów na konto czekowe P. K. O. Nr. 412-999.

Czasy odjazdów i przyjazdów autobusów w Krakowie 
dostosowane są do połączeń kolejowych, umożliwiających 
pozamiejscowym członkom P. Z. I. B. wzięcie w wycieczce 
udziału.

Zaznaczyć należy, że ilość miejsc je s t ograniczona, 
wobec czego pierwszeństwo będą mieli ci, k tórzy zgłoszą 
się pierwsi.

Ze względu na spodziewaną znaczną ilość uczestni
ków, konieczne je st dokładne zapoznanie się z programem 
wycieczki, gdyż będzie on ściśle przestrzegany.

ODDZIAŁ ŁÓDZKI.

Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco:
Kpt. Inż. Więckowski Stanisław  — prezes, Nacz. In i. 

Bajkiewicz Jerzy — v. prezes, Inż. Wyszkowski W łady
sław —  sekretarz, inż. Tyszka Antoni —  skarbnik, Inż. 
Gawałkiewicz Dyonizy — członek zarządu, Inż. K ajrunaj- 
tis  Jan  — zastępca, Inż. Duszyński Zbigniew —  zastępia.

Siedzibą Oddziału jest lokal Stowarzyszenia Techni
ków Łódzkich w Łodzi, ul. Piotrkowska 102.

KOMISJE
KOMISJA KONKURSOWA.

Konkurs na projekty garaży.

Motoryzacja k ra ju  oraz przewidywany rozwój ruchu 
samochodowego wysuwa w dziedzinie budownictwa sp ra 
wę budowy garażów, Dostosowując się do obecnego okre
su niezbędnych oszczędności oraz pragnąc zainteresować 
szerszy ogół inżynierów budowlanych, D epartam ent Bu
downictwa M inisterstwa Spraw  Wojskowych zwrócił się 
do Zarządu Zw. Inż. Bud-, o ogłoszenie konkursu na pro
jekty  garaży pod hasłem

„oszczędnie i racjonalnie"

Program  konkursu obejmuje projekt garażu na 3 sa
mochody o wymiarach w rzucie 6 X  10 m, ocieplonego i 
nieocieplonego oraz typowego członu do wielokrotnego po
w tarzania, 3 m  szer. i 14 m głęb., również ocieplonego i

nieocieplonego. Za najlepsze prace wyznaczone są nagrody 
pieniężne (I nagr. 1500 zł.).

Szczegółowy program  konkursu otrzymać można w Se- 
k reta rjac ie  Związku w godzinach urzędowych.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 

we Lwowie.

W ydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicz
nego we Lwowie uchwalił na posiedzeniu dnia 13 stycznia 
1936 r. rozpisać konkurs na pracę naukową, na dowolny 
tem at z dziedziny techniki, za k tórą nagroda w wysokości 
600 zł. (k tóra ewentualnie może być podzieloną na dwie lub 
trzy  po 300 zł. lub 200 zł.) wypłaconą będzie z funduszów 
im. Romana br. Gostkowskiego, przyczem zalecone są nastę
pujące tem aty:

1. „K w estja zajęcia bezrobotnych z uwzg'ędnieniem e- 
konomiki budowy".

2. „R ekonstrukcja krzywizn na naszych drogach do
stosowana do potrzeb ruchu mieszanego".

3. „Zadrzewienie dróg".

4. „Ekonomja mostów kratowych w Polsce".

5. „Zabezpieczenie przejazdów kolejowych".

6. „Drzewo w budownictwie".

7. „Jak  poprzeć rozwój wodociągów i kanalizacji 
ir.iast".

8. „Znaczenie instytutów  badawczych dla rozwoju 
przemysłu".

91, „M eljoracje rolne a ekonomja produkcji rolnej w 
rozmaitych stronach Polski".

Nadto wypłacone będą nagrody po 200 zł. z funduszów 
ofiarowanych przez Syndykat Polskich H ut Żelaznych za 
prace na tem aty:

10. „Najekonomiczniejsze typy mostów stalowych ma
łej rozpiętości".

11. „Stal i szkielet stalowy jako czynniki twórcze w 
architekturze".

12. „R ury i przekroje rurowe w zastosowaniu do kon
strukcyj budowlanych".

O nagrody mogą się ubiegać autorzy, tak  będący już 
członkami P. T. P. jak  i ci, którzy posiadając w arunki sta 
tutowe P. T. P. zgłoszą swoje przystąpienie do tow arzyst
wa i zostaną przez W ydział Główny P. T. P. przyjęci jako 
członkowie zwyczajni, przed term inem  konkursu.

Termin wręczenia prac konkursowych w biurze Towa
rzystw a we Lwowie (ul. Zimorowicza 9) upływa dnia 30 
grudnia 1936 r. o godz. 18-ej. P race m ają być opatrzone 
godłem uwidocznionem również n a  zamkniętej kopercie, za
w ierającej wewnętrz imię i nazwisko, oraz adres autora, 
jak  również uwagę, o k tórą z powyższych nagród autor się 
ubiega. O przyznaniu nagrody rozstrzyga Wydział Główny 
P. T. P. we Lwowie na podstawie wniosków Komisji kon
kursowej, złożonej z trzech profesorów Politechniki i P re
zesa P. T. P. pod przewodnictwem urzędującego Rektora 
Politechniki Lwowskiej.

Ponieważ wymienione wyżej tem aty pracy leżą ściśle w 
zakresie zainteresowań Kolegów, prosimy o jak  najlicz
niejsze obesłanie powyższego konkursu.



KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH

Uprawnienia inżynierów w zakresie wykonywania 
robót budowlanych.

W  poprzednim numerze naszego Biuletynu podaliś
my treść okólnika Min. Przem. i Handlu, który reguluje 
kwestję praw nabytych w zakresie praw a samoistnego wy
konywania rzemiosł budowlanych t. j. rzemiosła m urar
skiego i ciesielskiego.

Naskutek długotrwałych sta rań  i łącznych wystąpień 
naszego Związku łącznie z Stow. Zaw. Przem. Bud. i o r
ganizacjami architektów i budowniczych została w ten 
sposób załatwiona jedna część naszych postulatów w tym 
zakresie.

Isto tą tego częściowego załatwienia jest przyznanie 
praw nabytych inżynierom lądowym i architektom , któ
rzy przed dniem 16 sierpnia 1934 t. j. przed dniem w ej
ścia w życie ostatniej noweli do praw a przemysłowego 
prowadzili przedsiębiorstwo budowlane lub trudnili się 
prowadzeniem robót z zakresu rzemiosł m urarskiego i cie
sielskiego.

W ten sposób dla większości naszych Kolegów, którzy 
prowadzą przedsiębiorstwa budowlane, wyjaśnione zosta
ły ich prawa, a tem samem wykluczone zostały konflikty 
z władzami przemysłowemi na tem at wykonywania przez 
nich rzemiosł budowlanych.

Nie uważamy jednak tego za ostateczne osiągnięcie 
i w dalszym ciągu w porozumieniu z innymi organiza- 
zacjami zawodowymi dążyć będziemy do zasadniczej no
welizacji art. 145 prawa przemysłowego w tym  sensie, 
by wszyscy inżynierowie budowlani automatycznie uzyski
wali prawa prowadzenia robót budowlanych.

KOMISJA BADAŃ GRUNTÓW

Konferencja międzynarodowa w sprawach mechaniki 
gruntów w Cambridge, St. Zjedn. Am. P.

Pierwsza międzynarodowa konferencja w sprawach 
mechaniki gruntów i fundamentowania odbyła się w dniu 
22 — 26 czerwca r. b. w Wyższej Szkole Inżynierji Uni
wersytetu Harvarda (Cambridge, Mass., U. S. A.) przy 
udziale osobistym około 200 inżynierów z 18 krajów  (dużo 
osób pozatem przyjęło udział tylko w drodze korespon
dencji). Na konferencje nadesłano 152 referaty , objęte w 2 
tomach (327 | 346 str.), pozatem w czasie posiedzeń wy
głoszono dodatkowo 13 referatów  ilustrowanych przezro
czami lub kinematograficznie. Główne tem aty, objęte w re 
feratach i w dyskusji, stanowiły: właściwości grun < w 
i sposoby ich badania, pobieranie próbek gruntów, urzą
dzenia laboratoryjne i metody pracy, rozkład natężeń w 
gruntach, osiadanie budowli, nośność pali, wytrzymałość 
skarp, zagadnienia gruntowe i przem arzania na drogacii, 
ulepszanie własności gruntów, ciekawe wypadki fundam en
towania i in. Referaty zgłoszono z 20 krajów, w tem naj
więcej ze Stanów Zjednoczonych (53 ref.), A ustrji (19), 
Holandji (18), ZSSR (12) i Niemiec (8 ); — są to obecnie 
kraje, gdzie nauka o właściwościach gruntów  została n a j
więcej posunięta. Z Polski nadesłany został jeden refera t 
(inż. W. Pogany), udział w konferencji przyjęło z Pois<i
5 osób i instytucji, z tych przewodniczący Komisji Badań 
Gruntów inż. Radzimir Piętkowski, jako delegat Polskiego 
Związku Inżynierów Budowlanych i 4 w drodze korespon
dencji.

Wartość materjałów, zebranych w referatach jest 
ogromna dla dalszego rozwoju nauki o gruntach; sposoby

wykorzystania i krytycznego ujęcia laboratoryjnych ba
dań i teoretycznych studjów przy rozwiązaniu praktycz
nych zagadnień otrzym ały dalsze opracowanie. Wobec 
ogromnego znaczenia w inżynierji mechaniki gruntów, ja 

ko nowego działu nauki, postanowiono, żeby członkowie 
obecnej konferencji zostali upoważnieni do udziału w s ta 
łem stowarzyszeniu międzynarodowem (z możnością wcho 
dzenia nowych członków), stanowiącem dalszy ciąg prac 
konferencji. Pozatem zdecydowano powołać ściślejszy Ko
m itet międzynarodowy, zasadniczo złożony z przedstawi
cieli Komitetów Krajowych, zajmujących się sprawami me
chaniki gruntów, w celu utrzym ania bliskiego i stałego 
kontaktu między ludźmi pracującymi nad rozwojem nowe
go dzieła nauki.

Stosunek am erykańskich inżynierów i instytucji był 
nadzwyczaj przyjazny i uprzejmy, czy to przy korzystania 
z różnych bibljotek, czy odwiedzaniu paru uniwersytetów, 
czy przy zwiedzaniu wykonywanych robót.

W ykorzystując udział w konferencji inż. Piętkowski 
zwiedził 3 laboratorja badań gruntów w Stanach Zjednoczo
nych, a następnie w powrotnej drodze dwa w Paryżu (Se
curitas i V eritas) i jedno („Degebo") w Berlinie, pozatem 
przejrzał i zebrał am erykańską literaturę, dotyczącą me
chaniki gruntów.

Delegacja inż. Piętkowskiego została umożliwiona dzię
ki poparciu Prezesa Związku Inżynierów Budowlanych 
prof. dr. inż. Andrzeja Pszenickiego i Rektora Politechni
ki W arszawskiej, pomocy Rządu (przejazd okrętem) oraz 
subsydjum Tow. bud. „Inżynierowie K. Stronczyński, R. 
Czarnota - Bojarski i S-ka", które pokryło część pozosta
łych kosztów.

KOMISJA URBANISTYCZNA.

Komisja U rbanistyczna Związku zbiera obecnie ma
te rja ły  dotyczące stanu studjów urbanistycznych na wy
działach inżynierskich politechnik krajowych i zagranicz
nych.

W celu uzyskania jaknajw szechstronniejszych m ater
jałów Komisja zwraca się do Kolegów, którzy ukończyli 
stud ja zagranicą, zwłaszcza w ostatnich latach, z prośbą
o dostarczenie inform acyj co do stanu studjów urbanistycz
nych na odpowiednich uczelniach. Inform acje listowne, 
program y studjów, wszelkie druki i broszury, dotyczące 
tego zagadnienia, a zbywające częstokroć Kolegom, pro
simy nadsyłać pod adresem S ekretarjatu  Związku —• Ko
m isja Urbanistyczna.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.

1. Wycieczka do Rożnowa, organizowana pizez Od
dział Krakowski naszego Związku, odbędzie się w dniach
12 i 13 września r. b. Dokładny program  wycieczek, regu
lamin zapisów i inne szczegóły dotyczące te j ciekawej im
prezy ruchliwego Oddziału Krakowskiego, ogłosiliśmy na 
s tr  1 bieżącego „Biuletynu" w rubryce „Komunikaty 
Oddziałów".

2. Wycieczka na budowę Szpitala Wojskowego im. 
Marsz. Piłsudskiego przy ulicy Topolowej w Warszawie,
odbędzie się dnia 29 sierpnia (sobota). Zbiórka o godz.
13,— przed wejściem na budowę od ul. Topolowej. Celem 
wycieczki jest zapoznanie się z ciekawemi pracami fun- 
damentowemi szpitala, który będzie oparty w głównej mie
rze na palach żelbetowych systemu Franki.
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K A Ż D Y  N O W O C Z E S N Y  D O M  

P O W I N I E N  M I E Ć

I N S T A L A C J Ę  G A Z O W Ą
Tanio, sz y b k o  i p e w n ie  

w y k o n y w u je

I N S T A L A C J E  G A Z O W E

GAZOWNIA M IEJSK A
M. ST . W A R S Z A W Y

I n f o r m a c y j  i p o r a d  f a c h o w y c h  u d z ie l a ,  

o r a z  k o s z t o r y s y  w y k o n u j e  b e z p ł a t n i e

W Y D Z I A Ł  I N S T A L A C J I
ul. Kredytowa Nr. 3.

INFORMACYJ UDZIELAJĄ:
P o g o t o w i a  Gazowni Miejskiej

Pogotow. Nr. I ul.Kredytowa 3. Nr. tel. 6-00-02 
„ „ II ,, Marszałkowska 36. „ „ 8-80-05 
„ „ III „ Zamenhofa 28. „ „ 11-00-06 

IV „ Targowa 62. „ „ 10-27-72

oraz WYDZIAŁ INSTALACJI Gazowni 
Miejskiej Nr. telef. 6-25-20 i 6-42-52.



Piasek i żwir

J A N  C Z E K A L I Ń S K I
MECH. E K S P L . P IA S K U  D R A G Ą  „ L W Ó W "  I D O S T A W A  Ż W IR U

D rag a , W y b rze że  W is ły  N r. 234-31. 
B iu ro , A l. Je ro zo lim sk ie  117 N r. 603-65.

W arszawa, T elefony:

S T A N I S Ł A W  W Ł O D A R C Z Y K  
Warszawa ,  B e r n a r d y ń s k a  40, tel* 9.34-81

Przedsięb. robo t z ie m n y c h , b e to n . D o staw a  ż w iru , p ia sk u  i k a m ie n ia

Piece

. . .tańsze od ceram icznych  
z  kafli  s ta low ych  

„P I E C E  S Z R A J B E R A ”  
Sp. z o. o.

W arszaw a , G ró jecka  35. 
tel. 9-20r33.

Posadzki i  stolarszczyzna

W ytw órnia posadzek  drzewnych
B - c i a  E.  i A.  B E D N A R C Z Y K

W a rs z a w a —P r a g a ,  u l .  K a łu s z y ń s k a  7, t e l .  10-11-54.
Posadzki dęb o w e, k le p k o w e , ta f lo w e  o z d o b n e  i fo rn ie ro w e  s a lo n o w e

ZAKŁADY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

sp. Akc. „ G L O E H “  R• ist»-
Zarząd i B iuro: W a rs z a w a , K ow ieńska  5 /7 . T e l.: 10.10-63 i 10.01-48 
W ARSZAW A: F a b ry k a  s to la rsk a  F a b ry k a  p o sa d z k i: H E N R Y K Ó W

Stropy

*?*

BBH !»»»,wś Ut

BHB 1

PATENTOW ANY STROP
„P R I M A P O L”

lekk i n ie a k u s ty c z n y , ró w n y  w  cen ie  d rew 
n ia n y m , s to so w a n y  do rozp ię to śc i 12 m. 
W ła ś ć . p a t .  S . S T O B IE C K I. W a rsza w a , 
u l. H oża 19 m . 12, godz. 8 — 9™ i 17 — 19. 

T e ł. S-32-81.

Studnie artezyjskie i badania gruntu

J. PRZEŹDZIECKI p r z e d s i ę b i o r s t w o  w i e r t n i c z e

W arszaw a, u l, J a n a  K az im ie rz a  13 n a  W o li. T e ł. 650-24.
W iercenie stu d n i, b a d a n ie  g r u n tu  — n a rz ę d z ia  w iertn icze .

BIURO H Y D R O IO O IC Z IK H H Ż Y H IE R S K IE  
RYCHŁOWSKlis-ka

Sp. z o. o.

W A R S Z A W A  
u l .  K r u c z a  24, te l . :  810-24 i 965-15

Badania gruntu pod budowle. La
boratorjum  gruntoznawcze. Ana
lizy gruntu fizyko - mechaniczne 

E k s p e r t y z y .

Szkło

SZKŁO BUDOWLANE 
T. I) E G E N S Z A J  N

S p . z  o. o.
W a rszaw a , G ran icz n a  1, te ł . :  5-39-59 i 2-09-65. 

P rzedstaw icielstw o  h u t :  S Z C Z A K O W A  I Z Ą B K O W IC E .

Zrzeszenie Szklarzy sP z «. 0.
W a rs z a w a . 6 -g o  S ie r p n i a  26. T e l .  8. 44-44

Wszelkie ro bo ty  s z k la rsk ie . S z lifo w a n ie  s z k ła . P o d le w a n ie  lu s tr  r 
S p rzed aż  i s k ła d y  s z k ła  i lu s te r .

SZKŁO okienne maszynowe, szybowe prasowane
d o s ta rc z a ją

B E L G . S . A . P O Ł U D . P O L S K IC H  H U T  S Z K L A N Y C H  
I lu t a  w  Z ąbkow icach , te l. 11 — szk ło  ok ienne 
H u ta  w  S zczakow ie  te l. 16 — szk ło  p ra so w an e  

M A Ł O P O L S K IE  F A B R Y K I S Z K Ł A  Sp. z  o. o.
H u ta  w  S zczakow ie te l. 16 — szk ło  ok ien n e  

B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :
W a rsz a w a , Z ło ta  14 m . 2, s k rz .  p o c z t .  352. T e l. 660-71, 660-97.

Uszczelniacze do drzwi i okien.

P a t e n t o w a n e  U S Z C Z E L N I A C Z E  i o k i e n
M O R M I T z gumy porowatej, S T E R M I T 
połączenie gumy z tkaniną, nadzwyczaj 
trwały, służy do uszczelnienia komór w 
chłodniach, drzwi, wagonów i t. p.
Wzory wysyłamy M ORM IT, WARSZAWA, 

Marszałkowska 113 tel (!88-i)5

S u f C f t f o i m i i
p a t. u s z c z e ln ie n ie  
m e ta lo w e  (z fosfo- 

ro b ro n z u )  

d o  o k ie n  i d r z w i

W a r s z a w a ,  ul.  N o w o g r o d z k a  10 m .  8. T e l .  9.01-65

Wapno

K A D Z I E L N I A  Sp. Akc.
W A R S Z A W A ,  ul .  B o d u e n a  1 .  t e le f o n y :  6 6 1 . 0 5  i 6 6 1 - 1 9

Z a k ł a d y  W a p i e n n e  w  K a d z ie ln i  pod K ie l c a m i

WARNO o  n a j w y ż s z e j  w y d a j n o ś c i

W A P N O i K A M I E N l O Ł O i H Y  
Sp. Akc. w  Kie lcach d a w n ,  „JAWORZNIA"

B iu r o  sprzedamy: W arszaw a, M okotow ska 51-53, teł. 901-98 
WAPNO PALONE z CZYSTEGO MARMURU o zaw artości tlenku  
w apnia (CaO) 99,11 ‘/„dla celów  budow l., chem icz.. ro ln .—m ielone 
w apień  su row y—m a rm u r  dla cukrow n , tłuczeń  dla kolei Żelazn 
d róg  bitych. P iaskow iec do fasad i innych celów.

WAPNO BUDOWLANE
P I E R W S Z O R Z Ę D N E J  J A K O Ś C I  — C E N Y  K O N K U R E N C Y J N E

Zakłady Wapienne „WAPNORUD“ S. A.
W a rs z a w a , T rę b ack a  15, te l .  611-04.

„ W A P N O  S T R Z E M I E S Z y C K l E "  Romana Dobrzańskiego
j e s t  d la  b u d o w y  te c h n ic z n ie  n a j le p s z e  (p a t r z  a n o n s  w B iu l. P rz e t .)  
A n a liza  — n a  ż ą d a n ie . Z a k ła d y : S trz e m ie sz y c e  (w oj. K ie leck ie ) 

Biuro: K atow ice, M iko łow ska  44 m . 4, te l. 304-23.

Wentylacje

S A V O N I U S E  j e d y n e  ra c jo n a ln e  n j s a d y  k o m in o w e  i w e n t y l a t o r y  
d a c h o w e  d la  ł a z ie n e k ,  WC, ha i f a b rycz n y ch ,  
w ytw arza na  zasadzie  licencji p a t e n t o w e j  
F A B R Y K A  M A S Z Y N
W E N T Y L A T O R
W a r s z a w a ,  Króla A lberta 1- Telefon 594-8''

Wyświetlanie rysunków

WYŚWIETLANIE PLANÓW, RYS. 
TECHN. I MAP ORAZ OPRAWA

„ K O P  J A”
W a rsz a w a , ul. N ow ogrodzka 17, m . 17 (p a r te r ) ,  

te l. 9.04-74

żaluzje

, J A R C E L
W y tw ó rn ia  patent* 
m ieszk . i sk lep , i 

łą czn ie

W a rsz a w a , Z am enhofa  41, te l. 11-77-07.



FIRMA „NORBLIN, B-CIA BUCH I T. WERNER" SP. AKC. 
na Wysławię Metalowej i Elektrotechnicznej w Warszawie

Metale t. zw. półszlachetne odgryioają w nowoczesnej 
architekturze coraz poważniejszą rolę. Wchodzą one w uży
cie zarówno jako m aterjal dekoracyjny, tak i konstrukcyj
ny. Przegląd tych wszystkich możliwości przedstawiła zna
ne. firm a „Norhlin, B-cia i T. Werner, Sp. Akc.“. na W y
stawę Przemyślu Metalowego i Elektrotechnicznego w 
sutym samodzielnym pawilonie, wykonanym  w /g . projektu  
inż.-arch. Juljana Ambroziewicza. Jest to jeden z na je fek
towniejszych pawilonów na W ystawie. Zadanie niewątpli
wie było trudne do rozwiązania, a mianowicie zjednoczyć 
w jedną architektoniczną całość uwidocznienia krycia da
chów, wymagającego nachylenia z współczesnym kierun
kiem w sztucve. I  tu w idzim y dobry pomysł rozcięcia dą- 
ch i, tak, że, widoczna jest jedna czwarta budynku, a s ta ty
czność rozcięcia podtrzymana została czteroma długiemi ru
rami z miedzi. I)ach pokryty został blachą miedzianą z du
żych kwadratowych łusekt zawieszonych po linii przekątnej. 
Łuski wykonane są z blachy z zaw iniętym i krawędziami, co 
podnosi ich szt.yumość, a razem zwiększea szczelność. Po
krycie to robi bardzo mile wrażenie, a równocześnie prze
mawia do przekonania pod względem celowości. A  reszta  
szczegółów dodatkowej galanterii metalowej okalającej, jak  
deszczówki, rynny, okapy, balustrady z mosiądzu uwidocz
niają, że miasta straciłyby swą szarzyznę, gdyby elewacje 
budynków zdobione zostały kolorytem metali półszlachet
nych.

I dalej okna w najrozmaitszej form ie i układzie oble
czone w  mosiądz, miedź, lub wykonane z prętów miedzia

nych i mosiężnych, drzwi pokryte blachą miedzianą i ozd( 
bione okuciami wspaniałymi z fasonowych rur mosiężnycl 
odtwarzają niezwykłą pomysłowość i grę kolorów metal

Znajdujące się wewnątrz pawilonu dekoracje z miedz 
jako kapitele slupów świadczą, że z miedzi wydobyć możn 
dowolny kształt.

Wreszcie meble z rur mosiężnych. Znamy ju ż  meble 
rur metalowych poniklowanych. Pomysł oryginalny, jedna 
mający dużą wadę, gdyż kolor niklu nadawał swego rt 
dzaju szpitalny charakter pokoju, w którym  stały tak: 
meble. Inna rzecz meble z rur mosiężnych które przt 
swój koloryt, tworzą niesłychanie barwny charakter. Wz< 
ry takich mebli w pawilonie firm y „Norhlin, B-cia Buch i ' 
W erner“, również pomysłu arch. J. Ambroziewicza, mogli 
by stworzyć nową galęź przemysłu i to nawet drobneg 
gdyż rury mosiężne przy zginaniu nie wymagają specja 
nych urządzeń, koniecznych w produkcji mebli z rur p< 
niklowanych, wykonywać więc ich może każdy warszti 
rzemieślniczy.

Całość pawilonu wypełniona jest fabrykatam i firm  
„Norhlin, B-cia Buch i T. ■ W erner", która jest jedną z na 
większych w Polsce odlewnią i walcownią metali pólszlache 
nych, a zarazem jedyną w kraju  fabryką, produkującą 
najw iększych wymiarów blachy paleniskowe, bloki miedzia
ne, rury miedziane i t. p. Różnorodność i wielkość wysta- 
uńonych fabrykatów  dobitnie świadczy, że w tej gałęzi 
śmiało możemy konkurować z zagranicą.



PRZEGLĄD BUDOWLANY
B U I L D I N G  R E V I E W  - R E V U E  D U  B A T I M E N T  - B A U R U N D S C H  A U 
M I E S I Ę C Z N I K  P O Ś W I Ę C O N Y  S P R A W O M  B U D O W N I C T W A

O R G A N  S TO W . Z A W . PRZEM YSŁ. BUD. R. P. I DELEG ACJI ST. Z . P. B. R. P. 
W Y D A W A N Y  P R Z Y  W S P Ó Ł P R A C Y  P O LS K IE G O  Z W . IN Ż . BUD. 

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :  H.  M A R T E N S ,  S.  P R O N A S Z K O ,  F.  O P P M A N  

R E D A K T O R :  I N Ż .  I .  L U F T .  W Y D A W C A :  S T O W A R Z Y S Z E N I E  Z A W .  P R Z E M .  B U D .  R.  P.

R e d a k c j a  i A d m i n i s t r a c j a :  W a rs z a w a , W idok 2 2 . Telefon  N r. 5 .2 6 -5 0  i 2 .8 7 -0 0 .  P. K. O . N r. 19 .410  
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rok i935 E3 rot: 1936 O
Kubatury budowli zatwierdzonych przez Urząd Inspekc. Bud. w Warszawie w poszczególnych mie
siącach 1935 i 193(i. (Obliczenia dokonane wg. wykazów ogłaszanych w Przegl. Budowlanym).

Zgodnie z zapowiedzią zeszyt niniejszy w przeważającej części poświęcamy omówie
niu obecnego stanu budownictwa mieszkaniowego w Warszawie.

W ykres zamieszczony powyżej wykazuje nam, iż zjawisko omawiane posiada obec
nie dość silną dynamikę. Ruch budowlany, dostarczający mieszkań w stolicy, w ciągu 
jednego roku wzrósł o 40%, ruch ten reprezentuje inwestycje kapitałowe wynoszące 
w skali rocznej około 90 -miljonów złotych, daje zatrudnienie około 60.000 >robotnikom  
i pracownikom w całym kraju, pobudza myśl twórczą budowniczych i stwarza możli
wości realizacji nowoczesnych założeń urbanistycznych. Przede w szystkim  jednak za
spokaja on od wielu lat leżące odłogiem potrzeby mieszkaniowe tego największego sku
pienia miejskiego w Państwie, reprezentującego we wszelkich kierunkach największty 
prężność rozwojową.

Celem naszym  jest przy współudziale szeregu fachowców wyciągnięcie z tego du
żego 'warsztatu pracy budowlanej jak najw iększej sum y obsenvacyj i doświadczeń.

Pragniemy natomiast uniknąć wchodzenia na teren prognozy na przyszłość. P rzy
puszczamy wprawdzie, iż obecny poziom ruchu nie do się w następnym sezonie budowla
nym w całej pełni utrzymać, w roku bowiem obecnym obok innych przyczyn o charak
terze trwałym  działały również bodźce przemijające, nie sądzimy jednak, by nasilenie 
ruchu tegorocznego należało uważać za anormalnie duże i wykraczające poza gospo
darczo i  kulturalnie uzasadnione potrzeby społeczne, iNaw et rekordowy pod tym  wzglę
dem rok 1936 dostarczy ludności W arszawy zaledwie 25.000 izb, co stanowi tylko poło
wę rocznego potrzebnego przyrostu mieszkań obliczonego w swoimi czasie jrrzez Ko
mitet Rozbudowy w założt Aiu zbliżenia w ciągu lat 20 warunków Mieszkaniowych stoli
cy do stanu, ja k i istniał w  naszych dzielnicach zachodnich.

Jeżeli zatem obecny ruch można uważać za częściowe zaspokojenie potrzeb warstw  
średnich, to w dalszym ciągu czeka rozwiązania duże i ważne zadanie dostarczenia 
mieszkań warstwom robotniczym.



R U C H  B U D O W L A N Y  
W W A R S Z A W I E

Ruch budowlany w W arszawie nie był intensywny na
wet i przed kryzysem. Kapitał prywatny nie interesował 
się szczególnie tego rodzaju lokatą., funduszów zaś publi
cznych na cele budowlane nie wystarczało w stosunku do 
potrzeb. Dość będzie przytoczyć, że w r. 1929, a więc w 
roku najlepszej konjunktury, przybyło W arszawie tylko 
3065 mieszkań ;w tym  samym czasie zawarto tu ta j 11131 
małżeństw, a przecież niewątpliwie każde z nich chętnie 
wynajęłoby własne mieszkanie.

Kryzys oczywiście osłabił i to ospałe tempo ruchu bu
dowlanego. Liczba wybudowanych domów spadła z 701 w 
r. 1929 i 931 w r. 1930 do 321 w 1932 i 310 w 1933 r., w 
którym  kryzys osiągnął swe „dno”. Liczba nowych miesz
kań spadła '4 3065 w 1929 r. do 1454 w 1933 r. Chociaż 
liczby te  są niezupełnie ścisłe (sta tystyka budowlana nie 
stoi u nas na odpowiednim poziomie), jednak charaktery
zują one dostatecznie ogromne zwolnienie ruchu budowla
nego w Warszawie. W stosunku do potrzeb produkcja bu
dowlana była zupełnie niewystarczająca. W latach 1931 —
1935 przybyło W arszawie ok. 100.000 ludności i tylko 
10.341 mieszkań. W ypada więc praw ie 10 osób na 1 miesz
kanie, tymczasem spis 1931 r. wykazał, że nawet w tak 
natłoczonych lokalach warszawskich średnio mieszka 4,6 
osób. Gdy się zaznaczy jeszcze, że we wspomnianym wy
żej okresie przybyło W arszawie prawie 51 tys. małżeństw, 
to okaże się wyraźnie, jak  bardzo ruch budowlany nie 
odpowiadał potrzebom.

Od r. 1934 datuje się ponowny wzrost ogólnej pro
dukcji. Również i przemysł budowlany bierze udział w 
tym  wzroście. Większe przedsiębiorstwa budowlane za
trudniały przeciętnie w r. 1930 — 5307 rob., w 1931 — 
3976, 1932 — 2882, /1933 — 2625, w 1934 — 3171, 1935 — 
4178. P rzyrost w r. 1935 nie przekroczył jednak pozio
mu przedkryzysowego.

Dopiero w roku bieżącym widać znaczny, jak  na na
sze stosunki, wzrost ruchu budowlanego w W arszawie. 
Gdzie spojrzeć, na wolnych terenach budują się domy. 
Zabudowują się przedmieścia, nikną ostatnie puste place 
budowlane w śródmieściu. Widzi się też, dotychczas nie
spotykane, zjawisko rozbierania małych domów w cen
trum  m iasta dla utworzenia miejsca na wielkie budynki.
O ile porównać stan  zatrudnienia w średnim i wielkim 
przemyśle budowlanym w miesiącu lipcu, który należy już 
do pełnego sezonu budowlanego, to okaże się, że w r. 
1933 pracowało 3209 rob , 1934 — 3691, w 1935 — 3688, 
W 1936 — 6017, t. j. prawietyle, co w r. 1930, w k tó 
rym zatrudnienie w przemyśle budowlanym było bardzo 
duże. Liczby te  należy, oczywiście, traktować wskaźniko- 
wo, w rzeczywistości w budownictwie pracuje znacznie 
więcej ludzi. Znaną bowiem jest rzeczą, że w W arszawie 
istnieje pełno drobnych przedsiębiorstw budowlanych „ad 
hoc” tworzonych i zatrudniających po kilku robotników. 
Ten drobny przemysł' budowlany rozwija się zwłaszcza o- 
becnie. Skromnie licząc, można oszcacować wzrost ruchu 
budowlanego w r. b. w porównaniu z poprzednim na ok. 
30%. W m aju r. b. prowadzono w W arszawie 1503 robo
ty  budowlane (nie licząc budynków gospodarczych), a w 
tym  1176 budów nowych domów mieszkalnych, odpowied

nie liczby za maj 1935 r. wynoszą 875 i 646. W lipcu bu
dowano 1239 nowych domów mieszkalnych ( w r. poprzed
nim zaledwie 618).

K apitał inwestowany w budowę domów mieszkalnych 
w W arszawie w r. 1936 szacują, rzeczoznawcy na ok. 90 
min. zł. Je st to suma, jak na nasze stosunki, bardzo po
ważna.

O wzroście ruchu budowlanego świadczy również licz
ba pozwoleń na roboty budowlane, których wydano w r. b. 
(doi sierpnia) o 40%więcej niż w odpowiednich miesiącach 
r. poprzedniego.

Należy zaznaczyć, że ożywienie) w przemyśle budow
lanym w W arszawie js t  znacznie większe niż naogół w 
produkcji. Okazuje to porównanie przyrostu zatrudnienia 
w całym warszawskim średnim i większym przemyśle oraz 
takiegoż przyrostu w przemyśle budowlanym. Przyrost ten 
w I półroczu r. b. w zestawieniu z takimż okresem 1933 r. 
wnosi dla całości przemysłu ok. 40%, dla przemysłu zaś 
budowlanego ok. 87%.

Jakież są przyczyny tego szczególnego wzrostu ruchu 
budowlanego w W arszawie? Niewątpliwie działają tu  pe
wne czynniki specjalne, jednakże na podstawie istniejących 
w W arszawie stałych warunków sprzyjających rozwojowi 
ruchu budowlanego. Te stałe w arunki to : stołeczny charak
te r  m iasta, względnal zamożność mieszkańców ogromny 
przyrost ludności przy stałym  przeludnieniu istniejących 
mieszkań; ważnym czynnikiem je st również to, że mieszka
nia w domach dawniej wybudowanych (przedwojennych), 
zwłaszcza mniejsze, zupełnie nie opowiadają nowoczesnym 
wymaganiom kulturalnym  (brak św iatła, powietrza, u rzą
dzeń, niewygodny rozkład). Tak więc popyt na nowe miesz
kania idzie nietylko ze strony nowoprzybywającej ludnoś
ci, ale również i ludności m ającej mieszkania w starych, 
domach.

Te stałe sprzyjające warunki powodują, że w stolicy 
ruch budowlany jest względnie intensywniejszy niż naogół 
w innych m iastach, chociaż jego rozmiary są dalekie od 
zaspokojenia istniejących potrzeb. W okresie kryzysu spa
dek zatrudnienia w przemyśle budowlanym w Warszawie 
był znacznie mniejszy niż naogół w kraju. Tak więc w r. 
1929 liczba robotników budowlanych zatrudnionych w W ar
szawie stanowiła 20,7% ogółu takich robotników w Pol
sce, w r. 1932 —‘ 34,5%, w 1933 — 35,1%'. Widać więc z 
tego, że w W arszawie istnieją specyficzne czyniki sprzy
jające ruchowi budowlanemu. Pewne światło na tę sprawę 
rzuca również odsetek liczby zatrudnionych robotników w 
przemyśle budowlanym w W arszawie w stosunku do całe
go kraju. Wynosił on w czerwcu 1934 r. ok. 20% podczas 
gdy! ludność W arszawy w stosunku do ogółu mieszkańców 
w Polsce stanowi ok. 14%.

Do tych ogólnych warunków stwarzających możliwo
ści rozwojowe dla ruchu budowlanego dochodzą obecnie 
specjalne warunki koniunkturalne, które dopiero tłumaczą 
obserwowany względnie silny wzrost aktywności budowla
nej w Warszawie. Aby wyjaśnić tę sprawę, trzeba przede 
wszystkim stwierdzić, że obecny wzmożony ruch budowlany



w Warszawie je s t głównie wynikiem działalności kapitału 
prywatnego, a nie publicznego lub też czerpanego z poży
czek z B. G. K. Bank' ten  wypłacił na cele budowlane w r. 
1931 _  40,4 min zł., w 1932 i— 20,8, w r. 1933 — 5,5 min 
zł., w 1934 — 6,5 min, zł., w 1935 — 12,2 min. zł., w cią
gu 7 miesięcyl936 r. — 5,8 min. zł. Porównywując sumy 
z r. 1931 i 1932 z danymi za r. 1935 i 1936 oraz ze stanem 
zatrudnienia w przemyśle budowlanym, dochodzi się do 
wniosku, że pożyczki z B. G. K. nie odgrywają obecnie 
decydującej roli w finansowaniu nowych budów.

Cóż więc skłania prywatnych kapitalistów  do lokaty 
posiadanych pieniędzy w budowie domów? Pomimo pewnej 
niewątpliwej poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej 
dotychczas jeszcze nie ma warunków sprzyjających dla ko
rzystnego użycia kapitałów w przemyśle, w handlu lub 
zwykłej spekulacji finansowej. Poprawa w przemyśle jest 
w znacznym stopniu skutkiem finansowania tego przemy
słu przez państwo (drogą zamówień). K apitał prywatny 
bierze w tym  względnie nieznaczny udział nietylko dlate
go, że nie widzi tu  większych zysków dla siebie, ale prze
de wszystkim ze względu na niewyraźną sytuację politycz
ną. Budowa zaś domu stanowi obecnie najpewniejszą i jed
nocześnie nader korzystną lokatę kapitału. Wysokie ko
morne w nowych domach przy długoletnim uwolnieniu od 
podatków państwowych i komunalnych, przy niskim opro
centowaniu ewentualnej pożyczki z B. G. K. i względnie 
niskich kosztach budowy (skutkiem kryzysu) zapewnia 
znaczną rentowność włożonego kapitału. Należy też pa
miętać, że przestrzeń w nowych domach je s t znacznie in
tensywniej wyzyskana, jeśli chodzi o liczbę izb, niż w do
mach budowanych przed wojną. Komorne zaś naogół obli
cza się według liczby izb, a  nie kubatury  mieszkań.

Przeciętny koszt budowy jednej izby można obecnie o- 
szacować na ok. 5000 zł. (uwzględniając już cenę placu), 
komorne zaś za 1 izbę w" nowych domach wynosi 45 — 55 
zł. miesięcznie, co daje więc roczny zysk brutto  ok. 12 %. 
Te obliczenia potwierdzają dane o cenach sprzedażnych 
domów mieszkalnych, które się ustala, kapitalizując w wy
sokości 12% dochód bru tto  z nieruchomości.

Poza kapitalistą poszukującym zysku w budowie do
mu istnieje w W arszawie dość liczna kategoria osób bu
dujących domy dla siebie, lokujących w ten  sposób swe 
oszczędności. Peryferie m iasta są pełne małych jednoro
dzinnych domków i will. Oszczędność na komornym stano
wi oprocentowanie własnego kapitału.

Czynnikiem zupełnie specjalnym, który wpłynął na wy
jątkowe ożywienie ruchu budowlanego w obecnym sezonie 
były obawy przed spadkiem wartości waluty. Obawa ta  
przed dewaluacją była dość powszechna. Ucieczka od zło
tego do złota i walut mocnych przyczyniła się w  znacznym 
stopniu do wydania znanych przepisów dewizowych.

Powiedzieliśmy wyżej, że koszty budowy domów są 
względnie niskie. Wskaźnik kosztów materiałów budowla
nych wynosił w lipcu r. b. w stosunku do r. 1928 55,2, w 
styczniu zaś — 56,2. Odpowiednie wskaźniki dla w szyst
kich artykułów przemysłowych wynoszą 57,1 i 56,1. Koszt 
materiałów budowlanych spadł więc w I półr. r. b., wyka
zując w ten sposób dość znaczną różnicę in minus w po
równaniu z ogólnym poziomem cen atykułów przemysło
wych.

Ogólny wskaźnik kosztów budowy, przy 1928=100, 
wynosił w 1929 — 102,0, 1930 — 97,4 1931 — 87,9, 1932

— 75,6, 1933 — 65,3, 1934 — 58,6 1935 — 58,6, w I ,półr. 
1936 — 58,1. Widać więc z tego, że pomimo dużego oży
wienia w budownictwie, koszty obecne są niższe niż w na j
gorszych latach kryzysowych.

Czynnikiem utrudniającym  rozwój ruchu budowlanego 
v/ stolicy jest brak wykwalifikowanych, rąk  roboczych Wo- 
góle jednak przemysł ten je st jeszcze daleki od wyczer
pania swej rezerwy sił roboczych. Okazują to dane państwo
wego biura pośrednictwa pracy: w styczniu r. b. było zare
jestrowanych 2521 robotników budowlanych poszukujących 
pracy, w lutym, — 2577, w marcu — 2500, w kwietniu 
liczba ta  spadła do 1939, w m aju — 1337, w czerwcu — 
1260, w lipcu do 1150. Oczywiście, liczby te  obejmują ty l
ko pewną część bezrobotnych, gdyż nie wszyscy się reje
stru ją . Nawiasem mówiąc, liczby te również wskazują na 
znaczne ożywienie ruchu budowlanego, gdyż w r. 1933 róż
nica między przeciętną liczbą bezrobotnych pracowników 
budowlanych w  I kw artale (sezon m artw y), a takąż liczbą 
w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu (sezon) wynosiła 
ok. 50%, w r. 1936 — ok. 90%. Sezonowy spadek bezro
bocia w przemyśle budowlanym jest więc obecnie o wiele 
większy niż w roku kryzysowym.

Sprzyjające dla ruchu budowlanego waunki spowodo
wały, że przemysł budowlany, który w latach dobrej ko
niunktury zajmował w W arszawie drugie miejsce po prze
myśle metalowym, a w okresie kryzysu spadł aż na 6-te, 
obecnie znów w raca na swe dawne stanowisko. Przeciętna 
liczba robotników zatrudnionych w przemyśle budowlanym 
w r. |1935 jest niższa od takiej liczby tylko w przemyśle 
metalowym i spożywczym. W roku bieżącym nastąpił dal
szy postęp w tym  kierunku, na co wskazuje porównanie 
przeciętnych miesięcznych za pierwsze 7 miesięcy 1935 i 
1936 r. Okazuje się, że w r.. 1935 przemysł budowlany 
zajm uje 6-te miejsce, a  w r. 1936 — 4-te. Wobec tego, że 
zatrudnienie sezonowe w przemyśle budowlanym jest na j
większe w Il-im  półroczu, można przypuszczać, że już w 
r. 1936 przemysł ten wróci na swe 2-gie miejsce pod wzglę
dem znaczenia (biorąc za miarę liczbę zatrudnionych ro
botników).

Przem ysł budowlany stw arza nie tylko bezpośrednio 
wielkie pole pracy dla mieszkańców Warszawy, ale jeszcze 
większa je s t jego rola pośrednia przez zapotrzebowanie 
materiałów budowlanych. Działa więc ożywczo głównie na 
przemysły mineralny, metalowy, drzewny, przyczyniając 
się bardzo poważnie do zmniejszenia bezrobocia.

Niewątpliwie ożywiony ruch budowlany musi wywo
łać, a  w pewnym stopniu już wywołuje, zniżkę komornego 
w nowych domach i spadek odstępnego za mieszkania w 
domach dawnych. Je st to spraw a niezmiernej wagi dla ogółu 
mieszkańców stolicy, obciążonych obecnie nieproporcjonal
nie wysokimi wydatkami na mieszkanie. Je st więc rzeczą 
ważną ocenić perspektywy dalszego rozwoju ruchu bu
dowlanego w Warszawie.

Obecny sezon budowlany ma się już ku końcowi. Se
zon następny — o ile nie zajdą nieprzewidziane komplikac
je  natu ry  politycznej lub ekonomicznej — będzie prawdo
podobnie ca najm niej równie ożywiony, jak  obecny. W a
runki bowiem podstawowe intensywnego ruchu budowlane
go istnieć będą w W arszawie długo, zwłaszcza dopóki nie 
będzie zaspokojony olbrzymi niedobór mieszkaniowy nasze
go m iasta. W ątpliwe jest również, aby kapitał prywatny, 
poszukujący spokojnej a  korzystnej lokaty, znalazł dla sie
bie lepsze ujście niż budowę domów mieszkalnych. W praw
dzie dalsza intensywna budowa nowych domów wpłynie na



pewne obniżenie rentowności, jednakże scharakteryzowa
ny poprzednio ogromny deficyt budowlany W arszawy nie
prędko osłabi zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Przy 
ustalaniu perspektyw na przyszłość poważnym czynnikiem 
jest, oczywiście, spraw a dopływu nowych kapitałów, a wiec

ich istnienia wogóle na rynku. Ten czynnik je st dość tru 
dno obliczalny. Rok obecny wykazał jednak, że kapitały te 
istniej.-} Trudno przypuścić aby zapas ich wyczerpał się w 
ciągu jednego sezonu budowlanego.

S P R A W A  N A J M N I E J S Z E G O  
M I E S Z K A N I A

Uzupełniając obraz stanu liczebnego, charakteryzują
cego kwestię mieszkaniową w stolicy, podajemy w dalszym 
ciągu w yjątki i streszczenia niektórych ustępów memoria
łu złożonego przez Polskie Tow. Reformy Mieszkaniowej 
Panu Prezesowi Rady Ministrów w sprawie budownictwa 

mieszkań robotniczych.

Autorzy memoriału wskazują na to, iż ostatnie lata 
przyniosły pewną poprawę sytuacji mieszkaniowej w arstw  
zamożniejszych i lepiej wyposażonych, co się wyraziło w 
zmniejszeniu przeciętnej gęstości zamieszkania na izbę w 
mieszkaniach trzy  i więcej izbowych.

Natom iast przeciętna gęstość zamieszkania w lokalach 
jedno i dwu izbowych, zajmowanych przez rodziny robotni
czo, a nawet gorzej uposażone rodziny urzędnicze, od roku 
1919 stale się zwiększa, przybierając zupełnie wyraźnie 
wszystkie cechy klęski społecznej.

Wzmożona śmiertelność i wzrost chorobowości, roz
kład więzów rodzinnych, wzrost przestępczości i t. p. m ają 
niewątpliwie jedno ze swych głównych źródeł w fatalnych 
warunkach mieszkaniowych w arstw y pracowników najem 
nych w miastach.

W W arszawie przeciętna ilość mieszkańców na izbę 
w mieszkaniach jednoizbowych wynosiła w roku 1919: 3,6 
osób, w roku 1921: 3,7 osób, w  roku 1931: 4;0 osób, a we
dług badań ankietowych 1933 r. w mieszkaniach robotni
czych na przedmieściach przeciętna ta  wynosiła aż 5.4 osób.

W miastach b. zaboru pruskiego (woj. zachodnie), wy
różniających się dotychczas dodatnio pod względem w arun
ków mieszkaniowych od innych dzielnic Polski, w ciągu 
dziesięciolecia 1921 — 1931 zaludnienie mieszkań jedno, 
dwu i trzy  - izbowych wzrosło w sposób sprowadzający nie
mal tamtejsze warunki mieszkaniowe ludności uboższej do 
warunków w miastach innych dzielnic Polski.

W -Gdyni przeszło 75% robotników nie posiada wogóle 
mieszkania w stałych budynkach, a mieści się w barakach, 
szałasach, ziemiankach i t. p.

Zagadnienie mieszkaniowe m iast polskich ze stolicą na 
czele to przede wszystkim mieszkania najm niejsze: jedno, 
półtora i dwuizbowe. Stanowią one w W arszawie 64.6% 
ogółu mieszkań W gorszej sytuacji z pozostałych m iast pol

skich znajduje się pod tym względem tylko Łódź, w której 
lokale mieszkalne tego typu wynoszą 79,6%. W stolicach 
europejskich mieszkania małe i najmniejsze stanowią za
ledwie 34%, co rzuca charakterystyczne światło na anor
malne stosunki mieszkaniowe w Warszawie.

Obliczenia oparte na porównaniu danych spisów ludno
ści z r. 1921 i 1931 wykazują, że dla usunięcia przeludnie
nia tylko w mieszkaniach jedno i dwuizbowych, należy wy
budować w miastach polskich około 1.200.000 izb, z czego 
blisko 200.000 izb w stolicy. Dla zaspokojenia potrzeb pow
stałych z przyrostu ludności należy budować w Warszawie 
około 10.000 izb rocznie, a dla zastąpienia mieszkań n a j
mniejszych, które ulegają zniszczeniu jeszcze około 4.000 
izb

Z liczb tych wynika, że na budownictwo mieszkań naj
mniejszych dla samego tylko zaspokojenia nowych potrzeb 
i usuwania ruder musiałoby być wydatkowane 120 miljo
nów zł. rocznie przy jaknajoszczędniejszym i najskrom niej
szym budownictwie (1500 zł. na 1 izbę). Usunięcie prze
ludnienia z dotychczasowych mieszkań jedno i dwuizbowych, 
obliczone na 10 lat, wymaga budowy rocznie dalszych 120 
tys. izb kosztem około 180 milj. zł.

Polskie Towarzystko Reformy Mieszkaniowej w ita z te 
go powodu z radością decyzję Rządu o przystąpieniu do wy
konania na szeroką skalę zakrojonego planu inwestycyjnego 
i zwraca uwagę na konieczność zapewnienia w ramach 
wspomnianego planu należytego udziału budownictwa naj
tańszych mieszkań dla robotników, z których to mieszkań 
mogliby korzystać także pracownicy umysłowi, znajdujący 
się w analogicznej sytuacji m aterialnej (zarabiający poni
żej 250 zł, miesięcznie).

Budownictwo to musi być oparte na zasadach ustalo
nych dla działalności Towarzystwa Osiedli Robotniczych 
i przede wszystkim przez wydatne zwiększenie kredytów dla 
T. O. R , które dotychczas korzystało jedynie z niewielkiej 
części rocznego kontyngentu kredytów budowlanych, oraz 
przez dostosowanie tych kredytów do rozmiarów, pozwala
jących na stopniowe, w zakreślonym z góry czasie, opano
waniu głodu i klęski mieszkaniowej wśród ludności pozba
wionej możliwości samodzielnego wysiłku m aterialnego w 
tej dziedzinie. ,



S. HEM PEL.

KILKA UWAG O KONSTRUKCJACH CODZIENNYCH
Większość domów naszych m iast posiada konstrukcję 

nośną pionową w postaci murów z cegły, oraz poziomą, 
stropy, o belkach drewnianych, lub żelaznych.

Jednakowy m ateriał konstrukcyjny w ścianach i stro 
pach spotykamy wyłącznie w kościołach, oraz w rozwiąza
niach podziemi starych domów.

Zwiększenie okien wystawowych zwiększa możliwość 
reklamy. W konsekwencji m ur w parterze od ulicy zostaje 
wyrugowany przez słupy żeliwne lub żelazne. Konstrukcje 
mieszane wykonane z m uru, jako elementu nośnego, i że
laza były ostatnim  słowem techniki budowlanej do czasu 
wprowadzenia do budownictwa żelbetu, oraz konstrukcji 
szkieletowych i stalowych.

Konstrukcyjne racje  stanu w ym agają rozwiązań w 
jednym m ateriale. Szkielety budynków, oraz inne konstruk
cje wyłącznie żelbetowe, lub wyłącznie stalowe, są przed
stawicielami tego kierunku. Czynnik ekonomii, term inaż 
budowy, oraz inne względy podważają słuszną regułę kon
struowania zasadniczych zespołów z jednego m ateriału. J a 
ko rezultat kompromisów spotykamy coraz częściej kon
strukcje mieszane, m ur - żelazo, m ur - żelbet. Pierwszy 
zespół jest racjonalny, drugi nie zawsze właściwy ze wzglę
du na znaczną sztywność konstrukcji żelbetowych w porów
naniu z murami. Konstrukcje mieszane z m uru i żelbetu 
(żelbetowe słupy i nośne m ury) są naśladownictwem po
dobnych konstrukcji z m uru i żelaza.

*

Zmiana m ateriału  zmusza zwykle do zmiany układu 
konstrukcyjnego. Zm iana tylko jednego z tych czynników 
może być źródłem poważnych błędów konstrukcyjnych tru d 
no uchwytnych naw et dla „praktyków", dla których pod
stawą oceny konstrukcji projektowanych służą, bardzo czę
sto, analogie z budynkami wykonanymi.

Budynki o stropach drewnianych posiadają mury, któ
rych grubość zmienia się co kondygnację. Ich grubość jest 
znaczna, gdyż stropy drewniane nie są w stanie należycie 
związać ścian przeciwległych. Stropy żelbetowe, ceramiczne, 
oraz inne konstrukcyjnie związane ze ścianami pozwoliły 
grubość murów znacznie zredukować, w stosunku do wy
miarów słusznie stosowanych przy stropach drewnianych. 
Zależność grubości murów od usztywniającego działania 
stropów bywa niedoceniana. Zastosowanie stropów drew
nianych w budynkach o m urach odpowiednich dla stropów 
masywnych, staw ia bezpieczeństwo budowli pod znakiem 
zapytania.

*

Materiały, jak  żelazo i  żelbet, są synonimem mocy. Tak 
pojęty m ateriał konstrukcyjny może być niewłaściwie za
stosowany.

Porównanie nośności belki drewnianej z belką żelbeto
wą o takich samych wymiarach, w ypada niekorzystnie dla 
żelbetu. Belka drewniana je s t mocniejsza od belki żelbeto
wej o tych samych wymiarach. W ynika to  z następujące
go zestawienia.
Naprężenia dopuszczalne na
gięcie najczęściej stosowane 50 kg/cmP ICO kg/cm 2
odległość osi obojętnej od ści
skanej krawędzi 0,38 h 0,5 h 
ciężar 1 m5 2400 k 'r 600 kg

Każda z wyżej podanych trzech liczb charakteryzują
cych m ateria ł przemawia na korzyść belki drewnianej. 
Stropy gęstożebrowe, w postaci belki ciągłej lub częściowo 
zamocowanej p racu ją na przestrzeni działania momentów 
ujemnych jak  belka prostokątna.

Niektóre systemy stropów wprowadzają płytę żelbeto 
wą u dołu w pobliżu podstaw, co w dużym stopniu podnosi 
nośność stropu.

Stropy bez płyty dolnej przy oporze są słabsze niż 
strop drewniany, oparty  na deskach o wymiarach żeberek 
stropowych. Strop gęstożebrowy z konsolą, bez płyty u do
łu, stanowi typowy przykład niesharmonizowania m ateria
łu z układem konstrukcyjnym.

*

Oprócz dostosowania m ateriału  do projektowanej kon
strukcji, lub odwrotnie, ważną rolę odgrywa zdanie sobie 
sprawy, z rzeczywistej pracy konstrukcji.

Założenie, iż słupek niosący wiązanie dachowe obcią
ża równomiernie strop na długości podwaliny, nie jest 
zgodne z rzeczywistością przy normalnie stosowanym od
stępie między słupkami 3 do 5-ciu metrów.

Strop niosący obciążenie ruchome skupione w bramach 
budynków nie może być projektowany jako gęstożebrowy, 
choćby był obliczony na obciążenie użyteczne 800 kg/cm 2. 
Nośność stropu przypadająca na jedno żeberko będzie nie 
w ystarczająca dla sił skupionych nacisków kół samochodo
wych, lub wozów ciężarowych. Z tych samych powodów 
stropy gęstożebrowe nie są właściwie rozwiązaniem dla 
w arsztatów  lub składów, gdzie mogą występować siły sku
pione.

*

S trona form alna konstrukcji t. j. zgodność z obowią
zującymi przepisami nie zawsze wystarcza dla zapewnie
nia należytej pracy konstrukcji.

Dla jednakowego grun tu  budowlanego na przestrzeni 
objętej budową przyjm ujem y jednakowe ciśnienia funda
mentu na grunt, o wielkości w granicach dopuszczalnych.

Powyższa zasada obliczenia fundamentów je st ogólnie 
stosowana i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. F un
dam enty zaprojektowane w ten sposób bynajmniej nie za
pew niają równomiernego osiadania poszczególnych ścian 
lub slupów, a w konsekwencji w budynkach mogą powstać 
rysy.

Obciążenie fundam entu ściany kominowej składa się z 
dwóch pozycji: ciężaru własnego konstrukcji, oraz ciężaru 
użytecznego. Ściana szczytowa najczęściej niesie wyłącznie 
ciężar własny. Po ukończeniu budowy fundam ent ściany 
szczytowej niesie pełne obciążenie przewidziane w oblicze
niach statycznych. Fundam enty ściany kominowej oraz in
nych ścian niosących stropy nie osiągają obciążeń przewi
dzianych w obliczeniach statycznych, gdyż obciążenia uży
teczne stropów w w arunkach rzeczywistych, są znacznie 
mniejsze od przepisowych, przyjmowanych w obliczeniach 
statycznych.



W rezultacie fundam enty budynku osiadają nierówno
miernie, na skutek czego pow stają rysy w narożnikach. 
Zjawisko powstania takich rys bywa błędnie tłumaczom; 
jakoby większem obciążeniem narożnika budynku od pozo
stałych ścian.

*

Spostrzeżenia wyżej przytoczone nie wyczerpują wszy
stkich podobnych rozbieżności założeń z rzeczywistością, i 
m ają jedynie na. cs 'u  zwrócić krytyczną uwagę konstruk
torów na u ta rte  poglądy o konstrukcjach budowlanych, 
często w ątpliw ej. wartości graniczącej z przesądami.

KAROL TURNOW SKI.

PRZYBLIŻONE SPOSOBY OBLICZANIA WARTOŚCI BUDYNKÓW 
I JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Tempo dzisiejszego życia zmusza nas często do powzię
cia natychmiastowych decyzji w sprawch wymagających 
dłuższych studiów lub obliczeń.

W tym  wypadku jeśli nasza decyzja będzie oparta  z 
jednej strony o doświadczenie, z drugiej — o szereg dat 
statystycznych, najbardziej zbliżonych do interesującej nas 
sytuacji, nasza decyzja będzie bardziej zbliżona do prawdy.

Stąd konieczność zbierania tych dat i wzajemna wy
miana spostrzeżeń.

Celem niniejszego artykułu  będzie nietyle zakomuni
kowanie czytelnikom gotowego, dostosowanego do każdaj 
potrzeby m ateriału, co byłoby zresztą rzeczą niemożliwą, 
a raczej wskazanie ogólnych założeń, w jaki sposób do 
tych danych dążyć i umieć się niemi posiłkować.

Podjęte przez au to ra  usiłowania zastąpienia ścisłego 
obliczenia kosztów budowy uproszczonym sposobem kalku
lacji, opartym  na osiągniętych wynikach, dało rezu ltat u- 
jemny. Badania kosztów zaczęliśmy od krytycznego usto
sunkowania się do bardzo rozpowszechnionego orientacyj
nego sposobu oceny kosztów budowy od kubatury, za je 
den m etr sześcienny zabudowy. Sposób ten jest bardzo 
przybliżony, zupełnie nie odtw arzający istotnych różnic ko
sztów budowy i może być użyty jako jednostka poró-znaw
cza tylko dla budynków o tych samych cechach chfrakte- 
rystycznych.

I)o cech tych należą:
a) m ateriał konstrukcyjny
b) wysokość kondygnacji
c) ilość kondygnacji w budynku.

Różnice cen w ahają się w każdej grupie czynników w 
następujących granicach:

ad a) do rewalacji należy zaliczyć twierdzenie, że 1 m3 
budynku wykonanego z drzewa je s t droższy od 1 n f  tegoż 
budynku, wykonanego z cegły (przy jednakowej powierz
chni użytkowej oczywiście), twierdzenie to sta je się nam 
odrazu zrozumiałe, gdy w obu wypadkach porównamy po
wierzchnie zabudowy: przy murowanym budynku powierz
chnia ta  wskutek grubszych ścian większa się do 25% w 
stosunku do powierzchni zabudowy domu drewnianego.

Cena 1 n f  w aha się w tym  wypadku za „to samo" od
10 — do 20 %

ad b) wysokość kondygnacji wpływa w sposób zmniej
szający na cenę 1-go n f budynku w granicach od 3% do 
10%: podwyższenie kondygnacji pociąga za sobą dodatko
wo koszt o wartości podwyższonego pasa murów obustron
nie otynkowanych, kubatura natom iast w zrasta szybciej o 
iloczyn powierzchni zabudowy przez podwyższoną wysokość. 
Zwracamy uwagę, że mowa tu  o 2-ch budynkach o identycz

nym wyposażeniu i powierzchni, z których budynek o wyż
szej kondygnacji będzie za lm 3 tańszy.

ad c) Z powiększeniem ilości kondygacji cena 1 n f  bu
dynku maleje.

Oczywiście zależność ta  jest dosyć ograniczona: opti
mum dla naszych warunków znajduje się na granicy czte
rech lub pięciu kondygnacji, powyżsj których budynek mu
si już odpowiadać innym warunkom konstrukcyjnym  oraz 
innym warunkom wykonania, co wpływa na podniesienie 
kosztów.

Granica wahań od parte ru  do 4-ch kondygnacji — 
20 — 25%.

Stąd wniosek: jednostka porównawcza 1 n f  budynku, 
zależna od trzech czynników, mianowicie m ateriału kon
strukcyjnego, wysokości kondygnacji uraz ilości kondygna
cji, z których każdy w aha się przy jednakowym wyposa
żeniu w granicach 10 — 20,%, jest bardzo nieścisła, zwła
szcza gdy powyższe czynniki przypadkowe się sum ują w 
jednym kierunku.

Sposób oceny kosztów budynku od m etra sześcienne
go można porównać z kupowaniem słomy na snopki lub sia
n a  na wozy.

O ile zachodzi wypadek rozdziału kosztów budynku na 
poszczególne mieszkania, jak  to ma w życiu często miejsce 
przy wykonaniu zbiorowym a władaniu indywidualnym, 
rozdział ten „od m etra sześciennego" należy zmodyfikować 
w sposób następujący: roboty budowlane wyłączyć i roz- 
dzie’ic w /g  n f, dach i fundam enty wydzielić (przy różnej 
ilości kondygnacji porównywanych objektów) i rozbić pro
porcjonalnie do kubatury , koszt instalacji i kuchen roz
dzielić proporcjonalnie do ilości mieszkań.

*

Następnym  etapem w sposobie oceny wartości budyn
ku będzie sporządzenie skróconego kosztorysu w jednost
kach materiałów i robocizny w odniesieniu przykładowym 
do 100 n f  kubatury. Sposób ten, oczywiście nie eliminuje 
wszystkich tych zastrzeżeń, wysuniętych w stosunku do ku
batury  na początku artykułu. Dla przykładu przytaczamy 
poniżej taki przybliżony kosztorys dla budynków o jednako
wym charakterze (wszystkie zaw ierają mieszkania wyłącz
nie jednakowe o powierzchni użytecznej 34 — 36 n f ).

Porównywane budynki posiadają następujące cechy: 
bud. A. —  2 kondygnacje 6.350 n f, 32 lokale, stropy 

drewniane, w kuchniach i nad piwnicami żelbetowe (65%) 
bud. B. — 3 kondygnacje 19.983 n f  — 120 lokali, stro

py 50% drewniane 50% ogniotrwałe.
bud. C. — 3 kondygnacje 16.267 n f  —  96 lokali, stro

py 40% ogniotrwałe 60% drewniane.



ILOŚĆ ZUŻYTKOWANYCH MATERIAŁÓW 
I ROBOCIZNY W ZIĘTE Z OBSERW ACJI:

Wykaz materiałów i robocizny na 100 m3 budynku

Rodzaj materjałów bud.
A.

bud.
B.

bud.
C.

Cegły tysięcy 5,63 7,6 5,62
Cement tonn 1,97 1,8 1,64
Wapno palone tonn 0,75 0,98 0,82
Piasek n f 7,10 10,2 9,95
Żwir n f 4,10 0,35 0,82
Deski różne n f 1,90 1,67 2,98

„ podłogowe n f 0,68 0,24
(klepka)

0,78

Kantówka n f 0,47 0,56 0,70
Belki żelazne kg. 25.— 296.— 7 2 .-
Żelazo okrągłe kg. 375.— 8.— 4 2 .-
Gwoździe kg. 10,7 19,4 18,8
Kafli kwadrateli
w jedn. kafl. 188.— 222.— 220.—
Armatury, wentyl, i t. p.
w żelazie kg. kg. 25 — 30.— 30.—
Szkła m2 5,0 5,4 8,7
Okucia w jedn. żelaza kg 1 3 .- 1 5 .- 16.—
Pokostu kg. brak

danych
Farby kg. ł>

0,65 0,62Stolarka (drzewo) n f 0,64
Inne drobne (w tys. ceg.) brak

danych
2 6 5 .- 212.—Murarzy godzin. 187.—

Cieśli JJ 1 0 0 .- 150.— 130.—
Robotników U 216.— 3 8 0 .- 340.—
Zdunów V 20.— 24 — 2 3 .-
Stolarzy yy brak

danych
Malarzy »»
Innych yy yy

Uwagi:

1. A rm atury, wentylat., drzwiczki, obliczone w kg że
laza — przyjąć w potrójnej wartości zasadniczej ceny że
laza.

2. Okucia, wyrażone w kg. żelaza przyjąć w pięcio
krotnej zasadniczej cenie żelaza.

3. Inne drobne m ateriały  jak  papa, smoła, karbolin, 
blacha cynkowa, proponuję wyrazić w cegle lub żelazie.

Z przytoczonego porównawczego zestawienia ilościo
wego materiałów widzimy, że ocena materiałów budynku 
tą metodą musi być również przybliżona, gdyż wszystkie 
czynniki wpływające na tak ą  czy inną konstrukcję lub wy
konanie znajdują zaraz w m ateriałach swcje odzwierciad- 
lenie.

Stropy żelbetowe w bud. A. znajdują odpowiednik w 
zwiększonej ilości żelaza, cementu i żwiru. Zwiększona ilość 
cegły w bud. B. odpowiada grubszym lnuroni projektu te 
goż budynku.

Krótkie te uwagi wskazują na sposób przybliżonego 
posługiwania się tymi danymi. Przytoczony wykaz może od
dać pewne usługi przy ogólnym zaorientowaniu się co do za
potrzebowania poszczególnych materiałów, wpływu w aha
nia się cen poszczególnych materiałów na całość kosztów 
i t. p.

B rak danych dotyczących robót i materiałów zlecanych 
zwyczajowo przedsiębiorcom da się przy nowych obserwac
jach łatwo uzupełnić.

„Wykaz materiałów i robocizny" może poza tym służyć 
za wskazówkę dla projektującego w jakim  kierunku win
na iść konstrukcja projektu w zależności od miejscowych 
warunków materiałowych, a więc unikanie cegły tam  gdzie 
je s t droga, względnie stosowanie żelbetów — gdzie tani 
żwir, drzewo i t. p. Tylko tego rodzaju podejście do pro
jektu zdecyduje o tem czy ten ostatni będzie odpowiedni w 
danych warunkach.

Pomocną rzeczą dla „W ykazu" będzie procentowa wa
ga poszczególnych elementów budynku, lub poszczególnych 
robót. Tego rodzaju procentowe rozbicie wartości pozwoli 
nam  zorjentować się gdzie możemy szukać potanienia, 
względnie poucza nas, że pewna oszczędność osiągnięta na 
grupie e’ementow budynku, mających stosunkowo niewiel
ką wagę procentową, w efekcie pieniężnym nie da wiele, 
a z drugiej strony, może pogorszyć i to znacznie wartość 
budynku, jako całości. Mamy tu  na myśli głównie stropy. 
Co raz częściej spotykamy się w budowie tanich mieszkań 
ze stropam i drewnianymi, które forsu ją niektórzy kon
struktorzy jako tańsze. W cyfrach absolutnych racja  będzie 
po stronie stropów drewnianych.

N a strop drewniany użyjemy:

0,036 n f  po 69,— =  2 zł. 48 gr.
0,058 „ „ 56,50 =  3 „ 28 „
0,20 kg „ 0,60 =  0 „ 12 „
0,10 nr' „ 8,50 =  0 „ 85 „

razem 1 m2 9 zl. 13 gr.
o wadze własnej ca 220 k g / l  nf.

Dla porównania przytaczamy ceny niektórych stropów 
żelbetowych pustakowych dla rozpiętości 5,0 m.

a. Strop z żebrami co 33 cm. h =  26 cm. 
waga własna 320 k g / l  n f 
zawierający betonu 0,064 nf

żelaza 8,24 kg 
pust. 11 i pół szt.

b. Strop skrzynkowy, żelaza co 1,15. 
h  =  20 cm. w aga w łasna 375 kg. 
zawierający betonu 0,06 n f

żelaza 7,50 kg 
skrzynek 2,30 n f

c. Strop Akkerm ana żebra 
co 30 cm., h =  28 cm., waga 280 kg 
zawierający betonu 0,06 n f

żelaza 5,25 kg 
pustak. 14 sztuk 12 zł. 70 gr.

Ostani strop w porównaniu z drewnianym będzie istot
nie o 16% droższy, co przy procentowej wartości stropów 
drewnianych c-a 6%, daje podrożenie na całości budowy 
c-a 1%,.

Wobec porównania ogólnie znanych zalet stropów o- 
gniotrwałych z jednej strony, oraz ogólnie wysuwanych za
strzeżeń co do stropów drewnianych — z drugiej, podnie
sienia kosztów budowy o 1% powinno nie odgrywać roli.

12 zł. 90 gr.

14 zł. 10 gr.

Kantówki j ła t 
desek 
gwoździe 
gruz
trzcina, drut, gwoździe 
robocizna



Procentowe rozbicie wartości budynku.

I. Roboty budowlane stanu surowego:

1. Wykopy 1,00 .%
2. Fundam enty 5,72 %
3. Strop n/piwnicam i 2,72 %
4. Mury parte ru  5,92 %
5. Strop n /parterem  3,04 %
C. M ury I p iętra 6,06 %
7. Strop n / I  piętrem 3,04 %
8. Mury II  p ię tra  6,28 %
9. Strop n /I I  piętrem  3,20 %

10. Poddasze i kominy 0,47 %
11. Dach w rob. ciesiel. 1,75 %
12. Dach w rob. dekarsk. 1 58 %

II. Wykończenie.

13. Ścianki działowe
14. Stolarka 

fu tryny drzwiowe 
fu tryny  okienne 
drzwi 
okna
okucie drzwi 
okucie okien 
parapety 
opaski
szafki - Spiżarki

15. Szklenie
16. Podłogi
17. Kuchnia
18. Piece
19. Roboty m alarskie klejowe
20. Roboty m alarskie olejne
21. K latki schodowe
22. Tynki wewnętrzne
23. Wykończenie elewacji

III. Instalacje.

24. Elektryczna
25. Wodo - kanał, (wewnątrz)
26. Wodo - kanał, siei zewnętrzna 

i dołączenia

40,78 '

2,75 %

1.25 %
1.25 % 
2,82 % 
1,78 % 
1,05 %
1.25 % 
0,28 % 
0,55 % 
0,65 % 10,88 % 

1,13 % 
5,98 % 
3,30 % 
4,85 % 
1.05 % 
2,12 % 
1,57 % 
7,80 % 
2,64 %

4,35 % 
6,80 %

44,07 %

4,00 % 15,15 %

razem 100 %

W załączonym procentowym rozbiciu pozycja klatek 
schodowych (1,57%) jest wyjątkowo niewysoka, gdyż dom 
zawierał jedną klatkę schodową na 48 lokali. W pozycję tę 
nie weszły inne elementy budynku odnoszące się do komuni
kacji wewnętrznej, mianowicie korytarze. Po przeprowa
dzeniu korekty, czyli częściowym odliczeniu do klatki scho
dowej ścian, stropów z podłogą, części dachu z pokryciem 
pozycja ta  podnosi się do 8% wartości budynku.

Nic dziwnego, że projektodawcy usiłują znaleźć n a jtań 
sze rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, gdyż spraw a ta  
wpływa w stopniu decydującym na taniość projektu przy 
budowie małych mieszkań. Poniżej podaję porównanie ko- 
fztów korytarzy, zewnętrznych galerii komunikacyjnych o- 
raz klatek schodowych w odniesieniu na jeden lokal o po
wierzchni c-a 34 m3.

1 mb korytarza wewnętrznego szerokości 1,80 m., 
ze stropam i Kleina, podłogą cementową, wy
prawieniem ścian, malowaniem, oknami oraz 
częścią dachu wykonano za zł. 41,80

1 mb. galerii zewnętrznej żelbetowej, z balustradą
żelazną malowaną wykonano za zł. 48,10

1 k’atkę dla 3-ch kondygnacji mieszkalnych w y
konano za zł. 4.500,— 

1 klatkę j. w. lecz dla 12-tu lokali wykonano za zł. 4.100,—

Odpowiednie przeliczenie na jeden lokal daje nam n a
stępujący koszt komunikacji w ew nętrznej:

a) korytarze dla 48 lokali 
koszt korytarza 144 mb. 
koszt klatki schodowej

x 41,80 =  0.020,— 
=  4.500,—

razem : 10.250.

na jeden lokal 10.520,— : 48 =  220.— zł.

b) galeria dla 48 lokali 
koszt galerii na I  i I I  piętrze 

, 192 mb X 48,10 
koszt stopni wejściowych dla lokali 
parterowych

16 mt. X 18
koszt klatki schodowej

=  9.250.-

290.-
4.500.-

Przytoczone rozbicie procentowe dotyczy domu o jedna
kowych mieszkaniach pow. 34 m2, 8.000 m! zabudowy, s tro 
py w 40% Kleinowskie, w 60% akkermanowskie, system 
komunikacji wewnętrznej korytarzowy, z jedną klatką 
schodową.

Stosunkowo duży koszt kanalizacji zewnętrznej zale
ży od specyficznych warunków terenowych, przy długim 
przewodzie kamionkowym.

Z zestawienia cen stropów w porównaniu z ich wagą 
własną widzirpy, że cena ta  rośnie z wagą własną. Zjawisko 
to występuje wyraźniej przy większych rozpiętościach. Tłu
maczy się to  wzrostem ilości żelaza proporcjonalnie do 
kw adratu rozpiętości.

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że drewniane 
stropy są najtańsze nie tyle ze względu ria charak ter m a
teriału  konstrukcyjnego, a dlatego, że są najlżejsze.

Potanienie stropów winno iść po tej linii, a nie w kie
runku powrotu do drzewa.

razem: 10.520.—

na jeden lokal
14.040 : 48 =  295.—  zł.

c) koszt klatki dla 12-tu lokali 
na jeden lokal

4.100 : 12 =  340 zł.

4.100-

Powyższe zestawienie przemawia na korzyść koryta
rzy, oczywiście rozpatryw ane wyłącznie pod kątem widze
n ia kosztów.

W rzeczywistości spraw a wyboru jednego z powyż
szych sposobów komunikacji wewnętrznej musi być rozpa
tryw ana również i z innych punktów widzenia, które mo
gą przeważyć. W analizę tych czynników na tem miejscu 
wdawać się nie możemy, pragnęliśm y ty 'ko podzielić się 
zaobserwowanymi kosztami budowy, wykonanej w w a
runkach umożliwiających porównanie, a tem  samem up ra
wniających do wyciągania bardzo bliskich praw dy wnios
ków.



J. I;UFT.

DOM CZYNSZOWY W WARSZAWIE W CYFRACH
W artykule p. K. Turnowskiego poddano analizie samą 

metodę szacowania kosztów budowy od m3 ‘) i ujęto w cy
frach typ domów mieszkalnych robotniczych o mieszkaniach 
najmniejszych (powierzchni 34 — 36 n r). Z tym i samymi 
zastrzeżeniami, które tam  poczyniono, postaraliśm y się ze
stawić cyfry charakteryzujące inny bardzo rozpo
wszechniony w W arszawie typ domu mieszkalnego. Je st to 
dom t. zw. czynszowy, obejmujący mieszkania o 2—4 izbach 
umieszczone na 4 — 5 kondygnacjach. Pod względem kon
strukcyjnym dom ten przedstaw ia się jak  następuje: ścia
ny murowane zewnętrzne o grubości najm niejszej 55 cm, 
wewnętrzna kominowa grubości 41 cm, stropy ogniotrwałe 
systemu Kleina lub żelbetowe pustakowe, dach drewniany, 
ogrzewanie piecowe.

Dla tego typu domu zanalizowano szereg kosztorysów 
ilościowych odnoszących się do obiektów realizowanych w 
ostatnich czasach i wyniki ujęto w czterech niżej podanych 
tablicach.

Pierwsza tablica zawiera zestawienie ilości robót na 
100 mJ zabudowanej przestrzeni. Poszczególne pozycje te 
go skróconego kosztorysu w ten sposób zestawiono, że od
noszą się one do pewnych określonych elementów budowy. 
Wartość pozycyj nieobjętych taką specyfikacją oceniono 
na samym końcu zestawienia w stosunku procentowym do

całego kosztu robót budowlanych. Ilości dla poszczegól
nych pozycyj podano w cyfrach charakteryzujących dolną 
i górną granicę zbadanych kosztorysów. Cyfra nazwana 
„średnią" cdnosi się do najczęściej spotykanych wypad
ków.

Tablica ta  może służyć do przybliżonego szacunku ko
sztu budowy po wstawieniu poszczególnych pozycji cen 
jednostkowych odpowiadających cenom rynkowym i jako
ści wyposażenia budowy. Również na jej podstawie można 
się zorjentować we wpływie rozmaitych elementów budyn
ku na koszt całości.

Zwracamy również uwagę, iż w pewnym stopniu tabli
ca ta  pozwala na wykrycie w kosztorysach grubych błędów 
w ilości robót.

Przy tej okazji w arto zanotowaf, iż powierzchnia tyn
ków wswnętrznych w m3 odpowiada średnio objętości bu
dynku w m \

W  drugiej tablicy obliczono ilość głównych m ateria
łów na 100 m3 budynku na podstawie średnich ilości robót 
według tablicy pierwszej, przyczem obliczenie to odnosi się 
do dwu alternatyw  (stropy Kleina i stropy pustakowe). 
Zostawienie to służyć może do przybliżonych obliczeń zapo
trzebowania materiałów, do ocenienia wpływu cen poszcze
gólnych materiałów na ogólny koszt budowy. Również ko-

Tabela I.

ZESTA W IENIE IL O Ś C I R O B Ó T N A  10 0  M3 
Z A B U D O W A N E J PRZESTRZENI

K r ó t k i  o p i s  r o b o t y

C3

W

I lo ść  n a  100m 3 
z a b u d o w a n ia

o
cl

T3
CU

l-3
od do ś re 

dn ia

Wykopy ziemne dla piwnic i funda
mentów ma 8 19 i i

Izolacje poziome i pionowe fundamen
tów

Mury grube łącznie z fundamentami
m2
m ‘ 16 2 2

5
19

Ścianki działowe ma 1 0 2 2 20
Stropy m2 2 0 29 23
Podłogi w rozmaitych alternatywach 

łącznie z potrzebnem podłożem m2 17 24 20
Tynki wewnętrzne (na ścianach i 

stropach) m5 92 113 100
Tynki zewnętrzne mb 16 24 20
Stopnie schodowe m2 2 4 2.5
Konstrukcja dachowa łącznie z pokry

ciem (rzut poziomy) m2 5 6.5 6
Rynny i ru ry  spustowe mb 1.3 2 .8 2.2
Drzwi (stolarszczyzna, okucie, dopaso

wanie i osadzenie) m2 3.8 4.9 4.2
Okna i drzwi balkonowe letnie i zi

mowe (stolarszczyzna, okucie, dopa
sowanie i osadzenie m2 2.4 4.0 3.6

Szklenie m2 5 8 7
Malowanie klejowe wzgl. inne pokry

cie ścian wewn. (lamperja, glazura) m2 85 1 1 0 90
Malowanie olejne m2 17 23 20
Piece i kuchnie szt. 0.7 1.2 1
W artość robót nieobiętych powyższy

mi pozycjami w stosunku do całego 
kosztu robót budowlanych % 3,3 4,8

M l

’) Por. również art, inż. I. L ufta — Ocena wartości budowli na zasadzie ich objętości — Przegl. Bud. rok 1929, 
slr.GG — 68.



Tabela II.
ZESTAW IENIE G Ł Ó W N Y C H  M A TER IA ŁÓ W  

N A  1 0 0  m3 ZA B U D O W A N E J PRZESTRZENI
Opis budowy: mury na półcemencie, tynki zewn. pól- 

cementowe, dach drewniany kry ty  blachą cynkową , po
sadzka klepkowa, w kuchniach podłoga drewniana , w ła
zienkach i klozetach terrakota, schody lastrikowe.

stropy: I  alternatywa  — strop Kleina na belkach że
laznych,

stropy: I I  alternatywa  — strop pustakowy gęstoże- 
berkowy.

Ilość przy
Nazwa m ateriału Jedn. alternatywie

I II

cegła szt. 8000 7200
pustaki stropowe szt. — 320
wapno gaszone m" 3,2 3,2
cement kg. 2080 2220
piasek m3 10 10
żwir m“ — 1,5
belki żelazne kg. 390
żelazo okrągłe kg. — 250
żelazo na kotwy, balustr., okuc. i t. p. kg. 120 120
drzewo ciesielskie m“ 1,3 13
klepka posadzkowa m2 12 12
terrakota ma 4 4
tłuczeń marmurowy kg. 40 40
blacha cynkowa kg. 40 40
drzewo stolarskie m3 0,6 0,6
szkło m2 7 7

Tabela III.

ZESTAW IENIE IL O Ś C I G O D Z IN  P R A C Y  N A  1 0 0  m3 

Z A B U D O W A N E J  PRZESTRZENI

U w a g a: Zestawieniem powyższym nie są objęte 
mat. malarskie, zduńskie i inne do różnych drobniejszych  
robót.

Ilość godzin pracy
Z A W Ó D robotników

wykw. niewykw

Kopaczy 28
Murarzy 187
Pom. m urarskiej 154
Robotników żelbetowych 30
Pomocy w rob. żelb. 12
Posadzkarzy 17
Terrakociarzy 8
Cieśli 28
Pom. ciesielskiej 16
Dekarzy i blacharzy 10
Pom. dek. i blach. 5
Stolarzy 69
Okuwaczy 19
Kowali i ślusarzy 12
Szklarzy 7
Malarzy 43
Zdunów 24
Pom. zduńskiej 24
Różnych rob. wykw. 25

„ rob. niewyk. 25

Razem 479 264

T a b e l a  IV.

A N A L IZ A  P R O C E N T O W A  K O S Z T Ó W  B U D O W Y

L.  p. R o b o t y

Stosunek procentowy do koszt 
bez instalacii

ów budowy
z instalacjami

od do średnio średnio

Stan surowy
1 ziemne 1.50 3.00 2.50 2.20
2 izolacyjne 0.20 0 60 0.50 0.40
3 m ury grube i ściany działowe 26 00 37.00 29.60 25 80
4 stropy i balkony 9 60 12.60 11.50 10.00
5 dach 130 1.80 170 150
6 blacharskie i dekarskie 150 2.40 2 30 2.00

1 - 6 razem stan surowy 48.10 41.90

Roboty wykończeniowe
7 tynki wewnętrzne 5.30 6.20 5 80 5 10
8 tynki zewnętrzne 1.60 4.50 2.90 2.50
9 okna i drzwi (stolarszczyzna i okucie) 9.60 12.90 11.30 9.80

10 oszklenie 1.10 1.50 1.40 1 2'J
11 malowanie klejowe i lam perje 0.70 2.20 1.70 1 50
12 malowanie olejne 2 80 3.50 2.90 2.50
13 podłogi i posadzki 9.50 11.10 10.80 9.40
14 schody 1.40 2.90 2.20 1.90
15 balustrady balkonowe i schodowe 1.00 1.90 1.80 1,60
16 piece i kuchnie 6.00 8 50 7.50 6 50
17 różne 3.60 4.50 3.60 3.10

7 — 17 razem roboty wykończeniowe 51.90 45.10

Roboty instalacyjne wewnętrzne
18 wodociągowo-kanalizacyjne 10.00 11 00 10.80 9.40
19 gazowe- 130 4 40 2.60 2 30
20 elektryczne 1.30 2.50 1.50 1.30

18—20 razem roboty instaL wewn. 14.90 13.00
lączniecalość budowy z instalacjami. 114.90 10000



rzystać z niej można dla oceny wielkości potrzebnej p ro
dukcji w zakresie poszczególnych materiałów  przy danym 
ruchu budowlanym, względnie naodwrót z produkcji pew
nych materiałów oceniać wielkość ruchu budowlanego.

Interesującym  jest, iż ciężar 1 n f  budowli na podsta
wie cyfr te j tabeli waha się około 450 kg.

Zestawienie ilości godzin pracy na 100 m3 podane w 
tabeli III-e j może być podstawą do układania programów 
budowy i do analizy na rozm aite tem aty z rynku pracy 
(wysokość płacy, wielkość zatrudnienia i t. p.).

Nakoniec tabela IV -a  podaje analizę procentową kosz
tów budowy i to podobnie jak  w tablicy I-ej w wahaniach 
od dolnej do górnej granicy z zaznaczeniem średnich w ar
tości, Te procenty są raz podane przy przyjęciu czystych 
kosztów budowy jako cyfry 100, a następnie w stosunku 
do całkowitych kosztów łącznie z instalacjam i wewnętrz
nymi.

Ta tablica służyć może do układania planów finanso
wych na czas trw an ia  budowy i do szacunku budowy w 
rozmaitych stadiach wykonania.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WARSZAWIE
W artykule p. P iltza mamy naszkicowane zarówno 

ogólne tło gospodarcze jak  i przytoczone cyfry statystycz
ne charakteryzujące dynamikę i obecny stan budownictwa 
mieszkaniowego w stolicy. Obecnie postaram y się przedsta
wić w głównych zarysach stronę techniczną, organizacyjną 
i rynkową tego ruchu budowlanego.

W arunki techniczno - prawne.

Budownictwo naziemne w W arszawie podlega dyspozy
cjom i kontroli trzech organów miejskich, a mianowicie 
Działowi regulacji i pomiarów, Urzędowi inspekcyjno-bu- 
dowlanemu i Komitetowi rozbudowy. Te trzy  urzędy dzia
łając ze sobą w ścisłej łączności i w myśl ustawodawstwa 
budowlanego (głównie na podstawie praw a budowlanego 
i ustawy o rozbudowie miast) m ają na celu uporządkowa
nie m iasta pod względem urbanistycznym, podniesienie ja 
kości projektów budowlanych pod względem architektonicz
nym, konstrukcyjnym i higienicznym.

Dział regulacji opracowuje w ramach planu ogólnego 
plany szczegółowe poszczególnych dzielnic miasta. Dotych
czas istnieją już prawomocne plany szczegółowe obejmu
jące około 20% powierzchni m iasta. Dalsze części są w ko- 
lejnem opracowaniu. Obecnie Zarząd m iasta otacza szcze
gólną pieczą tę komórkę pracującą nad ustaleniem planu, 
wyglądu i rozwoju miasta. W opracowaniu jest program  
czteroletni prac nad regulacją miasta, który przewiduje 
znaczne ich przyspieszenie. Zaznaczyć należy, iż naw et w 
wypadkach braku szczegółowego planu miasto w rzadkich 
wypadkach korzysta z uprawnień ustawowych w strzym a
nia na dwa. la ta  wydawania pozwoleń na budowę. Dział re
gulacji w tych wypadkach s ta ra  się znaleźć indywidualne 
rozwiązanie dla danej działki odpowiadające zamierzeniom 
miasta w tej dzielnicy. P raca Działu regulacji i pomiarów 
polega z jednej strony na przygotowaniu planów szcze
gółowych przy pomocy własnego aparatu  projektodawcze
go, z drugiej zaś strony inspektorzy rejonowi (obecnie w 
liczbie sześciu) m ają pieczę nad realizacją tych planów. 
Inspektorzy rejonowi udzielają inform acji zgładzającym 
się klientom (dziennie przyjm uje się obecnie 100 — 120 
osób) i opiniują plany projektowanych budów pod wzglę
dem regulacyjnym.

Dzięki systematycznej i konsekwentnej pracy w kie
runku uporządkowania m iasta pod względem urbanistycz
nym daje się zauważyć duży postęp w zabudowie mia
sta.

Miasto podzielone zostało na szereg stref, z których 
każda ma ściśle określoną gęstość zabudowy przez ograni
czenie zarówno maksymalnej ilości kondygnacji jak  i pro
centu powierzchni zabudowy. Oprócz przedniej linii regu

lacyjnej szczegółowe plany zabudowy przewidują również 
i ty lną linię regulacyjną. Wyklucza to możność obudowy
wania zamkniętych podwórek i daje dla: poszczególnych blo
ków zabudowanie zasadniczo obrzeźne, które wytwarza do
brze naświetlone i przewietrzane wnętrza tych bloków.

Stwarza to korzystne warunki dla projektowania no
wych domów, które pod względem warunków higienicznych 
wyraźnie odcinają się nietylko od domów przedwojennych, 
ale nawet od domów budowanych po wojnie w okresie, gdy 
jeszcze nie były w W arszawie wprowadzane w życie za
sady nowoczesnego planowania miast.

Również energiczne działanie w ciągu ostatnich dwu 
la t Urzędu Inspekcyjno-Budowlanego wydaje coraz poży
teczniejsze rezultaty  w kierunku poprawy projektów i wy
konawstwa robót budowlanych

Prace te zm ierzają do poprawienia wyglądu ulic 
istniejących, do zapewnienia harmoniincj zabudowy no
wych dzielnic, do zapewnienia jjrojektom zatwierdzanym 
tych minimalnych wymagań z punktu widzenia architektu
ry, higieny i bezpieczeństwa, jakie w myśl zasad sztuki 
budowlanej i przepisów budowlanych mogą być stawiane 
przy wznoszeniu nowych domów.

Dla poprawienia wyglądu istniejących ulic szczególnie 
głównych arte rii śródmieścia stworzono biuro opracowania 
gabarytów  istniejących ulic. W tym  samym kierunku zmie
rza również żądanie, by przebudowa parterów  sklepowych 
odbywała się jednolicie i z tego powodu przebudowa fron
tów sklepowych jest zatwierdzana nie indywidualnie dla 
każdego sklepu, lecz dla całej długości frontu danego do
mu z tem, że przebudowa ta  może się narazie odbywać czę
ściami. Dzięki temu zarządzeniu istnieje nadzieja, iż w 
ciągu 5 — 6 la t da sie uporządkować wygląd sklepów na 
ulicach pryncypalnych, gdyż doświadczenie uczy, iż w ta 
kim okresie wszystkie fronty  sklepów ulegają przebudo
wie.

Dla głównych a rte rii nowozabudowującycli się ulic 
ustalono gabaryt ścisły, przyczem wymaga się nietylko za
chowania pewnej ścisłej wysokości linii górnego gzymsu, 
ale również określonego poziomu wszystkich otworów okien
nych i procentu spadku dachów. Ogranicza to wprawdzie 
swobodę projektowania architektonicznego, ale usuwa rów
nocześnie niespokojny wygląd ulic.

W dziedzinie planu wewnętrznego Inspekcja ściśle 
przestrzega, by projekt nie przewidywał mieszkalnych po
mieszczeń suterenowych i mansardowych. Również określo
no minimalne wymagania co do kw adratury służbowego po
koju. Za względów higienicznych i bezpieczeństwa 
mieszkańców dużą uwagę zwraca Inspekcja na kwestję



wietrzenia łazienek i na budowę kominów. Wydano w tej 
mierze szczegółowe pouczenia, które są. zawarte w oddziel
nej broszurze. Określono najm niejszą kubaturę łazienek, 
zażądano, by łazienka m iała oprócz przewodu dla odpro
wadzania spalin oddzielny przewód wentylacyjny. W wy
padku mniejszej kubatury łazienki przepisy żądają możno
ści uzupełnienia powietrza z sąsiedniego pomieszczenia.

Dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów 
kominów i wentylacyjnych żąda się przy objektach więk
szych pokazania ściany kominowej w rozwinięciu w skali 
1 : 50 z wykazaniem wszystkich połączeń.

Również w komisji odbiorczej bierze udział osobny 
członek przedstawiciel wydziału kominiarskiego, który prze
prowadza badania, czy przewody zostały wykonane zgodnie 
z zatwierdzonym projektem.

Celem możności wszechstronnego zbadania przedstawio
nych do zatwierdzenia projektów została do ich rozpatrze
nia reaktywowana t. zw. Rada budowlana, która na posie
dzeniach odbywanych co tydzień opiniuje plany budowlane. 
Przy opiniowaniu brane są pod uwagę również w dużym 
stopniu walory architektoniczne projektów i w tym  celu żą
da się, by na projektach fasady był również widoczny po
dział okien, w razie potrzeby w skali 1 : 50 z pokazaniem 
gzymsu i stolarki.

W ogólności w obecnie realizowanej linii działania 
Inspekcji widać szczerą chęć poprawy w dziedzinie urba
nistycznej i architektonicznej, przyczem brane są pod uwa
gę nietylko uprawnienia ustawowe ale również osobista per
swazja zarówno w stosunku do projektantów  jak  i wła
ścicieli budowy. Pomocą pewną je st możność staw iania 
pewnych dalej sięgających wymagań w wypadku udzielania 
kredytów budowlanych za pośrednictwem Komitetu Roz
budowy, w którym również bierze udział przedstawiciel In 
spekcji.

Ewolucja typu mieszkania średniego w domu czynszowym.

Od jednego ze znanych fachowców budowlanych sły
szeliśmy opinię o nowym kierunku w projektowaniu i u rzą
dzaniu mieszkań, iż naogół wszystkich pracujących nad 
dostarczeniem dachu nad głową ludności miejskiej opano
wuje powoli myśl o lokatorze — mieszkanie projektuje się 
dla człowieka. Jedni czynią to świadomie, inni zaś ulega
ją  modzie i presji nieubłaganej konkurencji. Ogólną myślą 
przewodnią tej ewolucji je s t dostarczenie na mniejszej po
wierzchni większej sumy wygód i udogodnień w gospodar
stwie i zwiększenie warunków higienicznych.

N a pierwszy plan poszły kuchnie, których nadm ier
ne rozmiary zmniejszono, stw arzając tem  samem udogod
nienia w ich eksploatacji. Kuchnie wyposażono w więk- 
sząil ość koniecznych w gospodarstwie sprzętów (szafy 
ścienne, stoły, zlewy — zmywaki), które ustawione w na
leżytej kolejności oszczędzają znaczną cżgść ruchów kuchar
ki. Również postęp zanotować można w projektowaniu i wy
posażeniu łazienek, w których urządzenia s ta ją  się coraz 
bogatsze, a oświetlenie i w entylacja w rozmiarach potrzeb
nych. Coraz częściej również spotyka się z projektam i 
mieszkań, w których pomyślano z góry o należytym roz
mieszczeniu mebli.

Tendencja w kierunku racjonalniejszego projektowa
nia planów mieszkań wiąże się z potrzebą swobody w roz
mieszczeniu ścian wewnętrznych i otworów okiennych i to 
wywołuje tendencję ku coraz częstszemu stosowaniu szkie
letów bądź całkowitych bądź też tylko dla ściany wewnętrz
nej.

W ewolucji ku wygodzie mieszkańców coraz więcej 
stosuje się szaf ściennych i coraz więcej czynności gospo
darskich przenosi się na urządzenia wspólne. Centralne 
ogrzewanie znalazłoby więcej zwolenników, gdyby nie wy
sokie koszty instalacji, które wynoszą zazwyczaj prawie 
dwa razy tyle, co koszt pieców kaflowych. Na innym 
miejscu poddano szczegółowej analizie to bardzo interesu
jące zagadnienie. Dużą przyszłość ma centralne zaopatrze
nie w gorącą wodę, które m a szereg dogodności: jest ono 
tańsze w instalacji od łącznych kosztów instalacji piecy
ków gazowych, daje możność pomiaru pobranej wody go
rącej, co staw ia granicę rozrzutności, a zatym sta je się 
dzięki tem u również oszczędne w eksploatacji. W domach 
z centralnem ogrzewaniem rozpowszechnia się również uży
cie kuchenj gazowych łatwych i czystych w użyciu, a  przy 
inteligentnym  obejściu się z nimi również oszczędnych.

Praln ie są również obecnie urządzane wspólne, przy
czem są one umieszczane bądź w pomieszczeniach sutere
nowych, bądź coraz; częściej na poddaszu. Wyposażenie tych 
praln i sta je  się coraz bogatsze, są one w większych do
mach zaopatrywane w maszyny pralnicze.

Pozatym urządza się zsypy do śmieci zaopatrzone w 
bezwonne zamknięcia. Istn ie ją już próby usprawnienia za
niedbanej wentylacji (klim atyzacje).

Na tem  miejscu wspomnieć również należy o urządza
niu zbiorowych anten, które wprowadzają pewien ład w 
rozmieszczeniu tych urządzeń na dachach domów.

Materiały i, konstrukcje.

O tendencji do stosowania szkieletów żelaznych i żel
betowych powiedzieliśmy już przedtem. Przyszłość pewną 
można rokować, szkieletom żelaznym, o ile rozwój spawa
nych konstrukcji pójdzie w tym  kierunku, że będą one 
z łatwością wykonywane przez mniejsze i małe w arsztaty, 
gdy zatym wykonanie szkieletu będzie polegało na sprowa
dzeniu na budowę przyciętych na m iarę kształtówek i zmon
towanie ich szybko i tanio n a  budowie. W tedy odpadnie 
główny zarzut, który stawiam y dotychczas szkieletom — 
opóźnianie tempa robót.

N a ściany dotychczas prawie bez w yjątku stosowana 
je st cegła. Jednym postępem w te j dziedzinie są pustaki 
wielocegłowe, które są lżejsze, a zatym tańsze w transpor
cie i nieco tańsze w murowaniu.

Doświadczenia z krajowymi płytam i izolacyjnymi nie 
są jeszcze w tym  stopniu dobre, by ściana wielowarstwowa 
mogła być uważana za lepszą technicznie i tańszą.

W stropach przeważają obecnie w dużym stopniu kon
strukcje ogniotrwałe. W kilkupiętrowych kamienicach za
zwyczaj tylko strop nad ostatn ią kondygnacją je s t stoso
wany drewniany i to ze względów; na izolację cieplną 
i pewną niewielką zresztą oszczędność. W śród konstrukcji 
ogniotrwałych panuje pewna równowaga w stosowaniu 
stropów systemu. Kleina i stropów ceglanych pustakowych. 
Pierwsze są nieco droższe, ale za to  pozwalają na szybsze 
tempo budowy. W niektórych wypadkach uzyskuje się pew
ne oszczędności przy stropach Kleina przez liczenie belek 
jako ciągłych i wzmocnienie ich na momenty ujemne przy 
pomocy przyspawanych nakładek1).

Oszczędność w stropach żelbetowych uzyskuje się przez 
stosowanie uzbrojenia o naprężeniu dopuszczalnym 1800 
kg/cm 2 (stal Is teg  lub| s ta l Griffel).

") S. Hempel — Oszczędne stosowanie belek żelaznych 
do stropów — Przegl. Bud. rok 1933 — zesz. 10> — str. 318.



W okryciu ścian wewnętrznych można zanotować pew
ną ewolucję w szerszym stosowaniu płytek glazurowanych 
w kuchniach, łazienkach i W. C. Zostało to w pewnym 
stopniu umożliwione przez znaczne w ostatnich latach po
tanienie płytek, które są obecnie produkowane przez 3 fa 
bryki w kraju.

Również w lam perjach olejnych widać postęp polegają
cy na szerszym wykonywaniu ich na szlifowanej szpa- 
chlówce.

W tynkach zewnętrznych obok zwykłych wypraw pół- 
cementowych obserwujemy najczęściej stosowanie wypraw 
t. zw. szlachetnych, które stały  się obecnie tańsze dzię
ki potanieniu m ateriału  i uspraw nieniu samego wyko
nawstwa. Pozatym spotyka się licowanie fasad: klinkierem, 
płytkami cementowymi i cegłą cementową. Klinkier bywa 
stosowany do cokołów i dla zaakcentowania nielrtórych 
partji fasady. Je st to m ateriał bezwarunkowo dobry. Opin
ja co do płytek cementowych jest jeszcze nieustalona, po 
pewnych ujemnych doświadczeniach istnieją obawy wsku
tek niedostatecznej przyczepności tych płytek do podkładu 
i tendencji do odpadania wskutek mrozów. Tu i ówdzie 
przy bardziej bogatym wykończeniu stosowane są fasady 
licowane piaskowcem i cokoły granitowe W prawdzie ro
boty kamieniarskie w ostatnich latach bardzo potaniały, 
jednak jeszcze rozpiętość ceny między licówką kam ienną 
a innymi formami wyprawy zewnętrznej jest dość duża. 
Na tem miejscu wspomnieć należy o udanych próbach ze 
stosowaniem cienkiej licówki kamiennej z miękkiego pia
skowca na podkładzie z w arstw y ciepłochronnej z celolitu.

W oknach istnieje tendencja do stosowania szyb więk- 
czych rozmiarów, natom iast moda na okna szwedzkie powo
li mija.

Drzwi gładkie zdają się utrw alać, gdyż rzeczywiście 
ten typ konstrukcji drzwi wykazuje szereg zalet (mniejsze 
niebezpieczeństwo paczenia się, uniknięcie wysuwania się 
płycin, łatwiejsze utrzym anie w czystości i lepsze dosto
sowanie się do prostoty obecnych w nętrz). Opinja fachow
ców twierdzi, iż najlepszym materiałem  na parapety  jest 
blacha.

W podłogach przeważa obecnie klepka dębowa na śle
pej podłodze, której jakość się poprawiła i dzięki zwięk
szonej podaży ceny się obniżyły. W łazienkach i klozetach 
przy droższym wykonaniu wybór pada na terrakotę (ostat
nio chętnie stosuje się t. zw. gorseciki), tańsze są podło
gi lastrico, wykonywane na miejscu lub układane z goto
wych płytek. Rzadziej są stosowane podłogi skałodrzewne, 
natomiast duże możliwości m ają tu  podłogi gumowe. Nie
rozwiązaną jest jeszcze kw estja m ateriału  na podłogi w 
kuchniach. Najczęściej używane podłogi z desek sosnowych 
mają szereg wad (potrzeba stałego odnawiania malowania, 
nieuniknione szpary, obecnie dość wysokie ceny przy do
brym gatunku desek). W niektórych domach, w których 
liczy się na kulturalniejsze obchodzenie się lokatorów i ich 
służby z mieszkaniami, próbują kompromisowego rozwiąza
nia polegającego na tem, iż przy kuchni i zlewie układa 
się terrakotę a resztę podłogi w kuchni wykonywa się z 
klepek dębowych.

Jako stopni schodowych najczęściej używa się goto
wych stopni lastricowych szlifowanych od góry i polero
wanych od czoła i od spodu.

Ogółem można stwierdzić podniesienie się poziomu wy
konawstwa w stosunku do okresu poprzedniego. Złożyło 
Bię na to z jednej strony podniesienie wymagań ze strony

lokatorów a z drugiej strony daje się zauważyć uspraw
nienie rynku.

Sprawność wykonania idzie co do tempa robót w nie
których wypadkach zbyt daleko. Notowane wypadki odda
nia do użytku domu w sześć miesięcy od daty rozpoczęcia 
budowy nie zawsze dadzą się pogodzić z wymaganiami hi
gieny. Gdy mury są wznoszone na zaprawie wapiennej, ta 
kie zbyt szybkie zasklepienie murów obustronnie w ypra
wą u trudnia i opóźnia proces wiązania chemicznego za
praw y wapiennej i powoduje, iż wilgoć w murach szkodliwa 
dla zdrowia utrzym uje się przez czas dłuższy. Istnieje obec
nie tendencja, by nie pozwolić na zbyt szybkie obustronne 
tynkowanie ścian.

Strona gospodarcza budownictwa mieszkaniowego.

Tło ogólne, na którem się rozwija obecny intensywny 
ruch budowlany w stolicy, zostało przedstawione w artyku
le p Piltza. W zrost stałej ludności przy względnie wyższej 
stopie życiowej stw arza naturalne warunki popytu na mie
szkania. Kapitały zaś chętnie obecnie szukają lokaty w bu
downictwie mieszkaniowym zachęcone rentownością i pew
nością te j lokaty, możnością korzystania z ulgowych kre
dytów publicznych i istniejących ulg podatkowych.

W związku z tem odrodził się nowy typ przedsiębior
cy budowlanego budującego na sprzedaż. Domy wykończo
ne znajdują chętnych nabywców, którzy wprawdzie rezy
gnują wtedy z ulgi w zakresie potrącalności sumy przebu
dowanej z bieżącego dochodu, ale natom iast pozbywają się 
kłopotów i ryzyka połączonego z samą budową.

Domy nowowybudowane są obecnie sprzedawane przy 
dochodzie bru tto  10 — 12% w zależności od jakości wy
posażenia, co odpowiada cenie ni1 budowy od 35 — 45 zł. 
Komorne w domach lepiej uposażonych i bliższych centrum 
wynosi obecnie około 40 — 50 zł. za izbę, za mieszkania 
skromniejsze płaci się około 35 zł. za izbę. Największym 
popytem cieszą się mieszkania 1 —'3  izbowe, które też na j
częściej są budowane. Obiekty budowlane najłatwiej znaj
dujące nabywców m ają obecnie objętość około 3000 ms. 
W yrażane są poglądy, iż przy zwiększonej podaży mieszkań 
nie da się utrzym ać obecnej wysokiej rentowności domów 
i że komorne ulegnie pewnemu obniżeniu.

W związku z dużym ruchem budowlanym ceny placów 
budowlanych uległy dość poważnej zwyżce.

Obecnie tranzakcje są dokonywane około następującego 
poziomu w zł. za 1 nr*:

Grochów 10 — 25
Saska Kępa — bliższe place 55 — 65
Saska Kępa dalsze place 25 — 30
Mokotów górny 50 — 100
ul. Puławska — około 150
śródmieście 200 — 900.

W budownictwie da się ustalić podział na trzy  kate
gorie. Domy budowane na placach najdroższych są równo
cześnie i najlepiej wyposażone i projektowane zazwyczaj 
przez wybitniejsze siły. Place w cenie od 50 — 100 zł. są 
zabudowywane szablonowymi domami jednakże z dość peł
nym wyposażeniem. Nakoniec na placach w cenie poniżej 
30 zł. budowane są skromne domy mieszkalne nie zawsze 
nawet posiadające wszystkie zasadnicze instalacje, o ma
łych mieszkaniach najwyżej dwuizbowych i dość rzadko 
zaopatrzonych w łazienki.
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AKCJA KREDYTOWO-BUDOWLANA BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO NA TERENIE M. ST. WARSZAWY W ROKU 1936

Akcję finansowania budownictwa mieszkaniowego z 
funduszów państwowych, prowadzoną przez Bank Gospo
darstw a Krajowego — cechuje w latach ostatnich daleko 
posunięta planowość, W yraża się ona zarówno w szczegóło
wym i stosunkowo do sezonu budowlanego wczesnym opraco
wywaniu zasad i programów każdorocznej akcji, jako też w 
stabilizacji dla różnych rodzajów budownictwa mieszkanio
wego—norm kredytowych oraz w utrzym ywaniu globalnych 
sum środków finansowych na mniej więcej jednakowym 
poziomie. Z tych też względów tegoroczna akcja kredyto
wania budownictwa mieszkaniowego z funduszów publicz
nych, zasady której szczegółowo przedstawiliśmy w Nrze
1 Przeglądu Budowlanego str. 18 i 19 — po za drobnymi
i nieistotnymi zmianami w zakresie norm kredytowych o- 
raz mniejszą sumą środków kredytowych (ogółem 38. mil. 
zl przy 43. mil, zł w roku 1935 i 36. mil. zł w roku 1934) 
nie odbiega znacznie ani w swym przebiegu, ani w osią
gniętych rezultatach od analogicznych akcji la t poprzed
nich.

Rozpatrując zagadnienie finansowania budownictwa 
mieszkaniowego z Państwowego Funduszu Budowlanego w 
m. st. W arszawie — stwierdzić należy, że w7 latach ostat
nich od 25 do 30%  ogólnej sumy kredytów całego P ańst
wa (bez woj. ś'ąskiego) przypada na stolicę i je j rejon 
podmiejski. W roku 1935 przy 34. mil. zł, przeznaczonych 
wyłącznie na finansowanie budownictwa mieszkaniowego 
(bez środków Towarzystwa Osiedli Robotniczych przezna
czonych na budownictwo robotnicze) przydzielono na W ar
szawę i jej okolice podmiejskie sumę 8.870.000. zł, a więc 
26%  całości środków, w roku bieżącym zaś przy 26. mil. 
zł — sumę 7.250.000. zł, a  więc 28%

Z materiałów ewidencyjnych Banku Gospodarstwa 
Krajowego, sporządzonych na dzień 31.8. br. wynika, że z 
wymienionej sumy kontyngentu m. st. W arszawy i je j o- 
kolic podmiejskich w kwocie 7.250.000. zł na sam ą W ar
szawę przypada 6,603.900. zł (w roku 1935 — 7.385.600. 
zł), reszta zaś t, zn. 646.100. zł n a  okolice podmiejskie, po
łożone po za granicam i adm inistracyjnym i m iasta w rejo
nie o promieniu dochodzącym do 25 kim. Z kwoty te j przy
pada: na budownictwo drobne 992.000. zł, w czym n a  zabu
dowę parcel z gruntów  państwowych, sprzedawanych przez
B. G. K. na cele budowlano - mieszkaniowe 500.000. zł, na 
budownictwo blokowe 5 206.800. zł i na remonty 405.100. 
zl.

N a podstawie nadesłanych n a  powyższe kwoty przez 
Komitet Rozbudowy m. st. W arszawy wniosków —  przy
znał Bank Gospodarstwa Krajowego do dnia 31.8. br. 210 
pożyczek na sumę 5.924.400, zł, w czym 96 pożyczek na bu
downictwo drobne na sumę 886.000. zł, 90 pożyczek na bu
downictwo blokowe na sumę 4.734.800. zł i 24 pożyczki na 
remonty w sumie 303.600. zł. W roku 1935 na dzień 31.8. 
przyznano w W arszawie pożyczek 287 n a  sumę 6.779.200. 
zł, a więc więcej o 77 pożyczek na sumę 850.000. zł.

Przy pomocy wymienionych 210 pożyczek budowano w 
roku bieżącym 187 domów, remontowano zaś 24, Całkowity 
koszt budowy 187 domów, zawierających 1.907 mieszkań o 
5.614 izbach wynosi sumę 23.130.000. zł (w roku 1986 — 
258 domów, zawierających 2.014 mieszkań o 5.669 izbach
o kosztach budowy 23.850.000. zł).

Z porównania sum kredytów Banku Gospodarstwa 
Krajowego z kosztami budowy finansowanych domów wyni
ka, że kredyt B. G. K. wynosi zaledwie 24.4%. W szcze
gólności przy budownictwie drobnym kredyty B. G. K. wy
nosiły 23.5%, przy budownictwie blokowym 24.5%. Tylko 
przy rem ontach kredyty B, G. K. stanowiły 62.1% kosztów 
remontu. Analogiczne cyfry procentowe d ’a W arszawy w 
latach poprzednich wynosiły:

r. 1934 r. 1935 r. 193 il 
przy budownictwie drobnym 21.2% 26.4% 23.5% 

„ „ blokowym 20% 27% 24.5%
„ rem ontach 55% 69% 62.1%

Z powyższego wynika, że w roku bieżącym kredyt B.
G. K. w stosunku do kosztów budowy wyższy był niż w ro
ku 1934, jednak niższy niż w roku ubiegłym. Uchwalone 
więc przez Komitet Rozbudowy norm y kredytowe dla bu
downictwa blokowego, wynoszące od 30 do 40% kosztów 
budowy w zależności od dzielnicy, je j położenia w stosunku 
do śródmieścia i wylotowych linii komunikacyjnych, oraz 
posiadanych urządzeń inwestycyjnych — w praktyce oka
zały się dość teoretyczne.

Jeśli chodzi o wielkość budowanych mieszkań przy po
mocy kredytów B. G. K, —  to przew ażają głównie miesz
kania 3- i 4-izbowe (mieszkań 1-izbowych 257, 2-izbowych 
374, 3-izbowych 687, 4-izbowych 465, 5-izbowych 97, 6- i 
więcej izbowych 25). W roku ubiegłym przeważał typ 
mieszkania 2- i 3-izbowego, zaś ilość lokali 1-izbowych prze
wyższała znacznie ilość lokali 4-izbowych. Przyjm ując nad
to i rezu ltaty  za rok 1934, w którym  przeważały wyłącznic 
mieszkania 1- i 2-izbowe — stwierdzimy, że w okresie ostat
nich 3-ch la t następuje w budownictwie mieszkaniowym 
przesunięcie z mieszkań mniejszych do większych, nieprze- 
kraczających jednak 4-ch izb w mieszkaniu.

Po za pokrywaniem z funduszów publicznych zapotrze
bowania kredytowego na pryw atne budownictwo mieszka
niowe —  pozostaje akcja Towarzystwa Osiedli Robotni
czych, obejmująca wyłącznie budownictwo robotnicze, rea
lizowane w roku bieżącym w W arszawie przez Warszawską 
Spółdzielnię Mieszkaniową i samo Towarzystwo Osiedli Ro
botniczych. Akcją tą  objęta była budowa 10-ciu bloków 
mieszkaniowych o 500 mieszkaniach T. O. R. na Kole oraz 
kolonii na Rakowcu W arszawskiej Spółdzielni Mieszkanio
wej. N a realizację tych budowli wyasygnowano w roku
1936 około 3. mil. zł.

Z powyższych cyfr trudno jest wysnuwać jakiekolwiek 
wnioski co do rozm iaru całego ruchu budowlanego w W ar
szawie, stw ierdzii natom iast można objektywnie. że kredy
ty  publiczne w stosunku do kosztów budowy stanowią mały 
odsetek, bo nie dochodzą naw et 30%, a więc, że rola fun
duszów publicznych w budownictwie mieszkaniowym speł
n ia obecnie jedynie funkcję pobudzania inicjatywy prywat
nej i prywatnego kapitału  i w stosunku do tego kapitału 
zaszła ze stanowiska dominującego, jakie zajmowała do 
roku 1931. Zjawisko to przemawiałoby za rentownością bu
downictwa mieszkaniowego, korzystającego z szeregu u’g 
podatkowych, stanowiącego pewną lokatę pieniędzy i w



związku z tym  skłonnego do absorbowania znacznych ka
pitałów prywatnych.

W szczególności, jeśli chodzi o rok bieżący — to stw ier
dzony na podstawie innych materiałów duży ruch budowla
ny w W arszawie najm niej może być tłumaczony w swych 
rozmiarach rolą kredytów publicznych, względnie naw et 
specjalnie silnym zapotrzebowaniem mieszkań. Decydujące 
przyczyny tego zjawiska tłumaczyć należy po za wspomnia
ną już rentownością budownictwa mieszkaniowego — ra 
czej obawami przed dewaluacją złotego, wprowadzonymi o

graniczeniam i dewizowymi i innymi parturbacjam i na ryn
ku pieniężnym, wzmagającymi inwestowanie kapitału w do
brach rzeczowych.

Zamierzenia inwestycyjne ze strony funduszów pu
blicznych w dziale budownictwa mieszkaniowego w roku
1937 uwidocznione będą w 4-letnim planie inwestycyjnym, 
będącym obecnie w opracowaniu. Po otrzym aniu bliższych 
m ateriałów  w tej sprawie — nie omieszkamy ich omówić 
na łamach naszego pisma.

SPROSTOWANIE
Do artykułu inż. Antoniego Szumana p. t. .B adan ia  

Wytrzymałości betonów na t 'e  przepisów polskich norm, 
który był ogłoszony w zeszycie 8 str. 310 — 314, wkradło 
się kilka omyłek, które zniekształciły jego treść.

Poniżej zatem podajemy sprostowanie zauważonych 
błędów i opuszczeń.

Na stronie 311. N r 8 czytamy:
„Wyniki badań i wykresy kruszywa są zestawione w

2 wykresach podanych na nast. stronie 312“.
Przez pomyłkę wykresy te  nie zostały pomieszczone, a 

rysunki na stronie 312, dotyczą badań przyrostu w ytrzym a
łości pomiędzy 7. a 28. dniem, R-, a R&, i wzoru: R n  —

Ri +  100. — Te opuszczone wykresy zamieszczamy obecnie 
poniżej.

W związku z tym  należy czytać na str, 313, rządek 12 
od góry:

zam iast: potw ierdzają poniżej podane wykresy. 
„potwierdzają w ykresy podane obok na str. 312“ 
Wreszcie należy czytać na stronie 313, łam 2, rządek

5. od góry:
zam iast: R.s =  20 — 80 c/w C. K.

R^h 20 80 c/ui C. K.
i tamże rządek pod tabelką: 

zam iast: Najżadsza.
..Najniższa".
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WACŁAW PASZKOWSKI, 
prof. Politechniki W arszawskiej.

UWAGI O BADANIACH POZNANSKIEJ STACJI 
DOŚWIADCZALNEJ

Stacja Doświadcza'na przy Państwowej Szkole Budow
nictwa w Poznaniu podjęła cykl badań nad wytrzymałością 
;betonów, mając specjalnie na widoku skontrolowanie celo
wości niektórych przepisów, wzorów i współczynników, 
znajdujących się w polskich normach PN-B — 196. Ponie
waż normy m ają doniosły wpływ na stosowanie i rozwój 
danej gałęzi techniki należy powitać z całym uznaniem ini
cjatywę p. inż. A. Szumana, Kierownika Poznańskiej St. 
Doświadczalnej i odnieść się z całą uwagą do wyników tych 
badań i do wniosków jakie z nich wysnuć należy.

Sprawozdanie z pierwszej części wyników wraz z wnio

skami zostało opublikow ane'), co pozwala na omówienie 
poruszonej spraw y na zasadzie konkretnego m ateriału. 

Zostały poruszone trzy zagadnienia:
1) Zdatność walców 0  80 mm jako próbek betonu 

na ściskanie,
c

2) Zdatność wzoru R~. =  20 +  80 —
w

‘) Inż. Antoni Szuman. Badania wytrzymałości beto
nów na tle przepisów polskich norm. Przegląd Budowlany 
1936, zeszyt 8.

KruszijiiscL.

a. ZWtrck itafur. C. ffi'us iijhro o rownom. uzi ar.
% d .  f. P. AC
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3) Zdatność wzoru R:s =  1.60 R-.
Rozpatrzmy te  sprawy kolejno w świetle badań po

znańskich.
Na wstępie pozwolimy sobie zrobić uwagę ogólną. Be

ton należy do materiałów  bardzo niejednorodnych, wsku
tek czego na jsta rann iej wykonane jednakowe próbki dają 
zawsze różne wyniki wytrzymałościowe, wykazujące znacz
ną rozsypkę. Pojęcie o praktycznej wytrzymałości m ateria
łu daje nam oczywiście liczba średnia z większej lub m niej
szej ilości zbadanych jednakowych próbek, zaś celowość 
danej metody badania czy sposobu przyrządzania próbek 
oświetla nam  am plituda rozsypki mierzona jako procento
we odchylenia od owej średniej. Tak liczne dziś badania 
wytrzymałości betonu, opublikowane przez wielu autorów, 
pozwalają sądzić, że naogół rozsypka o amplitudzie ±  10% 
od średniej jest nie do uniknięcia w tym  m ateriale i może
my tę  wartość przyjąć jako surowe kryterium  przy oce
nie sposobów badania i wzorów.

Dalszą konsekwencją dużych odchyleń, spotykanych 
przy badaniach betonu, jest niemal konieczność posiłkowa
nia się metodą graficzną w przedstawieniu wyników ba
dań, bez której jest bardzo trudno urobić sobie pogląd na 
przebieg wyników w stosunku do takiego czy innego wzoru.

Tymi metodami będziemy się posługiwali przy ocenie 
wniosków jakie z badań poznańskich należy wyciągnąć.

Zagadnienie 1.

Mniejsze próbki wykazują zawsze na ściskanie większe 
naprężenia jednostkowe niż geometrycznie podobne próbki 
większe. Celem porównania danych otrzymanych ze ściska
n ia próbek 0  80 i próbek 0  160 należy pierwsze zmniej
szyć o 15% zgodnie z zaleceniem normy B-196 str. 38d.

Biorąc dane z tablicy Sprawozdania na str. 311 i po- 
równywując wyniki otrzymane z walców 0  80 i z walców
0  160 dla identycznych betonów znajdujem y następu ją
ce odchylenia największe.

r 7 Śred Odchy r 28 śred Odchy
0  80 0  160 nia lenie 0  80 0  180 nia lenie

120
169

133
200

126.5
184.5

±  5.2 %
±  8.3 %

204
285
243

231
315
278

217.5 
300.0
260.5

±6.2 % 
±5.0  % 
±6.7  %

Wszystkie inne odchylenia są znacznie mniejsze, n a j
większe zaś nie sięgają jak  z powyższej tabelki widać, n a 
wet 10%.

Ta bliskość wyników, otrzymanych z małych i dużych 
próbek rzuca się tu  w oczy, widoczna jest również na rys.
1. gdzie wyniki są przedstawione graficznie, a identyczne 
betony są połączone pionowo biegnącymi kreskami. Godzi 
się podkreślić, że próbki 0  160 dają w większości wy
padków wytrzymałości większe od próbek 0  80, je s t jed
nak kilka wypadków kiedy jest odwrotnie. Prowadzi to do 
wniosku, że nie ma prawie różnicy, przy pomocy którego 
typu próbek będziemy sobie urabiali pogląd na wartość 
wytrzymałościową betonu; w obu wypadkach dojdziemy do 
prawie identycznego wniosku, przyczem walce 0  80 stwo
rzą pewien niewielki zapas bezpieczeństwa. Świadczy to do
bitnie, że małe walce ( 0  80) z korektą o 15% mogą n a 
wet służyć do wyznaczenia wytrzymałości m iarodajnej, wo
bec czego walce duże ( 0  160 mm) mogłyby być zarzuco
ne całkowicie jako zbędne. Sądzimy, że w tym  kierunku po
winna z czasem pójść nowelizacja normy B-196.

Wynik ten nie jest zresztą niespodzianką dla P.K.N., 
który oparł swoje uchwały w te j mierze na specjalnych ba

daniach, przeprowadzonych przez Lab, Wyt. Mat. Polit. 
W arszawskiej, przytoczonych w moim referacie na 1. 
Zjazd Żelbetników2) . Omawiane badania poznańskie po
tw ierdzają słuszność tych założeń w całej rozciągłości. Pol
ski Komitet Norm alizacyjny obdarzył godnością m iarodaj
ności duże walce ( 0  160) dlatego, że walce 0  80 były na* 
razie nowością zbyt daleko odbiegającą od obowiązują
cych wówczas kostek 20 X 20 X 20 cm.

Rozsypka wytrzymałości oddzielnych próbek 0  80 
również nie je s t większa niż rozsypka próbek 0  160.

Nie je st przeto zrozumiałe, skąd we wnioskach, wysnu
tych z powyższych wyników przez Sz. A utora (str. 312, łam 
pierwszy) zjaw ia się supozycja, że „zbyt małe wymiary 
walców średnicy 80 mm nie dają rękojmi wyników dokład
nych (!) gdyż w małym walcu znajduje się beton o różnej 
strukturze choć brany z tej samej mieszanki co w walcu 
większym". Badania poznańskie w skazują na rzecz wręcz 
odwrotną.

Gdyby zresztą małe wym iary walca typu C miały 
wpływ na struk tu rę betonu, to jakże niepewnymi byłyby 
beleczki kontrolne o szerokości tylko 7 cm i przekroju pro
stokątnym, zagrodzonym do tego arm atu rą. A wszak te 
beleczki od dziesiątków już la t są iszeroko stosowane w Au
strii i w Niemczech. Przez poszanowanie zwyczaju dosta
ły się one do polskich norm, lecz wobec wszechstronnej 
wyższości walców 0  80 zam ierają, jak  widać, naturalną 
śmiercią. Przydałoby się jednak porównanie dwóch metod 
kontrolnych: małych walców jako novum ze starym i i wy
próbowanymi choć zanikającym i u nas beleczkami prof. F. 
v. Em pergera. Z naszych obserwacji wynika, że beleczki 
te  dają znacznie większą am plitudę rozsypki niż walce 0  
80.

Sądzimy, że nowe’izacja normy B-196 powinna pójść 
w kierunku usunięcia z norm beleczek, jako zbędnych zwła
szcza wobec wyników omawianych badań poznańskich, wy
ników tak  dodatnich dla walców 0  80.

Zagadnienie 2.

Uszeregowawszy wyniki 28-dniowe jako funkcję 
wskaźnika c/w, otrzym aliśmy ugrupowanie wskazane na 
rys. 1. i 2. Wzór Bolomey'a dostosowany do przeciętnej 
wartości najlepszych polskich cementów3) daje dwie g ra 
niczne linie i średnią odpowiadającą wzorowi 270

—---- 0.58). Linie te mogą tu  posłużyć jako orientacyjne.
w

Nawiasem mówiąc myli się Sz. A utor twierdząc, że wzory 
tego typu nie uwzględniają cech cementu, przeciwnie 
współczynniki liczbowe we wzorze Bolomey'a są wyprowa
dzone z normowej wytrzymałości zaprawy cementowej 1 :3. 
Ciekawe badania i myśli ogłosił w te j sprawie R. D u tro n 4).

Wyniki badań poznańskich g rupują się dosyć dobrze 
koło linii środkowej, zważywszy, że zastosowano cały sze
reg  rozmaitych kruszyw, o których uziarnieniu Sprawozda
nie inform uje nas za mało, ażeby sobie wyjaśnić dlaczego 
kruszywo c przy te j samej zawartości cementu (300 
kg/cm 3) raz dało beton o bardzo wysokiej wartości (przy

—  =  1.5) a drugi raz —  o bardzo niskiej ( p r z j — =  1.82); 
w w

') Por. au to ra  „W sprawie kształtu  próbek betono
wych", Przegl. Tech, 1928 oraz „Racjonalny kształt próbek 
betonowych. Prace I-go Polskiego Zjazdu Żelbetników, 1931.

3) Por. au to ra  „Beton o przewidzianej wytrzymałości" 
Przegl. Techn. N r 2, 3 1934.

4) R. Dutron. Dosage des betons pour beton arme. 
1929.



Rys. 1. W yniki 28-dniowych badań poznańskich w zestawieniu z wzorem P K N  

oraz wzorami Bolomey’a. Oznaczenia p. rys. 3.

Rys. 2. W yniki 28-dniowych badań poznańskich (jak  rys. 1) w zestawieniu 

z  wzorami inż. A . Szumana. Oznaczenia p. rys. 3.



dlaczego kruszywo o uziarnieniu podług norm niemieckich
D.I.N. (kruszywo b), które może chyba uchodzić za „ideal
ne", dało w dwu wypadkach na 3 bardzo niskie wytrzym a
łości betonu.

Niemniej przeto w zestawieniu z wynikami badań po
znańskich oraz z liniami Bolomey'a wyraźnie się tłumaczy 
sens i rola wzoru:

R* =  20 +  80 —
w

O ile mi wiadomo Polski Kom. Norm. pierwszy wpro
wadził do norm możność przewidywania wytrzymałości be

tonu na zasadzie wskaźnika — . Licząc się z małym jeszcze
w

spopularyzowaniem dozowania według tego wskaźnika, 
wprowadził jedynie powyższy wzór graniczny, dający w ar
tości bardzo niskie, a więc wzór bezpieczny, zachęcając tym  
jednocześnie (co było myślą przewodnią normy B-196) do 
doświadczalnego wyznaczania i kontrolowania wytrzymało
ści betonu i opierania dopuszczalnego naprężenia na bada
niu próbek.

Istotnie linia 2!0 +  80—  biegnie poniżej wszystkich 
w

wytrzymałości, otrzymanych z doświadczeń z w yraźną ten 
dencją nie dopuszczania do zbyt optymistycznych przewi
dywań szczególnie na odcinku wysokich wytrzymałości.

W m iarę ugruntowywania się w szerokich kołach tech
nicznych dozowania betonu podług wskaźnika c/w  ewen
tualna nowelizacja tego punktu normy mogłaby pójść w 
kierunku podniesienia linii P. K. N, na przykład do poło-

cżenią odpowiadającego wzorowi R =  165 ( ------- 0,5).
w

Zawsze jednak należy pamiętać, że rolą tego wzoru 
je st pozostać bezpieczną granicą przewidywań w wypad
ku, gdy nie są przeprowadzane badania próbek. W tym  o- 
statnim  bowiem wypadku jest zawsze pewniejsze, a powin
no być też korzystniejszym, oparcie naprężeń dopuszczal
nych na wynikach tych badań.

Z tego stanowiska je st jasne, że mijałoby się z celem 
wprowadzenie wzoru Sz. A utora, wzbogacającego formułę 
normową współczynnikami C i K, W szczególności współ
czynnik K  charakteryzować mający dobroć uziarnienia, 
mógłby prowadzić do niebezpiecznego optymizmu przewidy
wań, gdyby, stosownie do propozycji, miał się opierać na 
takich kryteriach, jak  na przykład „zbliżanie się uziarnie
nia do krzywej Fullera". Wiadomo bowiem, że ta  krzywa 
nic konkretnego właściwie nie oznacza, że nieskończenie du
żo uziarnień, daleko odbiegających od tej krzywej, daje do
skonałe wyniki (Abram s), że uziarnienie D. I. N. (kruszy
wo b), które w oczach wielu może zasługiwać na K  =  1.3, 
dało właśnie w badaniach omawianych bardzo niskie wy
trzymałości betonu, leżące znacznie poniżej górnej linii 
przewidywań (rys. 2). Należy dziś uważać za rzecz dowie
dzioną, że najbardziej wytrzym ały beton otrzym uje się ze 
żwiru lub tłucznia, w którym  brak całkowicie frakcji drob
nych, na co wskazywaliśmy niejednokrotnie, a inż. J. F e
d i ’) proponuje naw et jednofrakcjowe tłucznie do betonów 
drogowych.

Widać z tego, co zresztą je s t dziś rzeczą powszechnie 
znaną, że wartość uziarnienia nie może być oszacowana je 
dynie na zasadzie kształtu  krzywej przesiewu, a przeto za
łożenie wartości K  do każdego obliczenia, pozbawione in-

5) Por. au tora „Nowe poglądy w technologii betonu" 
Przegl. Budów. 1936, zeszyt 6.

nych kryteriów , musiałoby się opierać na zgadywaniu, cze
go zalecić nie można.

Przy te j okazji należałoby raz już wykreślić ze słow
nictwa technologii betonu term in „idealne kruszywo" jako 
nic nie znaczący, o co od dawna usilnie zabiegamy.

Zagadnienie 3.

Przyrost wytrzymałości betonu w okresie od 7 do 28 
dni jest przede wszystkim zależny od gatunku cementu.

W te j chwili mówimy wyłącznie o cementach portland- 
skich normalnego typu.

Dzisiejsza norma B-196 przed ostatecznym wykończe
niem i zatwierdzeniem została podana do publicznej wiado
mości jako „projekt przepisów obliczenia i wykonywania 
robót betonowych i żelbetowych" w początku roku 1933 ce
lem wywołania ogólnej dyskusji. Do „projektu" były do
łączone „Uzasadnienia", z których przytoczymy zdania, do
tyczące wzoru: R~s =  1.60 Ri.

Czytamy tam  mianowicie: „Wnioskowanie o wytrzym a
łości 28-dniowej na zasadzie wytrzymałości 7-dniowej 
sprawdza się dosyć dokładnie przy pomocy wzoru „Ameri
can B ureau of S tandards”, mianowicie

R j =  R- +  8 j/  R.

Ponieważ jednak wzór ten daje w granicach zwykłych 
krzywą bardzo bliską do prostej, można przyjąć, że przy
rost jest proporcjonalny do wytrzymałości, co w przybli
żeniu daje się wyrazić cyfrą 60% wystarczająco dokład
nie dla praktyki".

Celem skontrolowania tego przepisu przy pomocy ba
dań poznańskich sporządziliśmy wykres (rys. 3), na któ
rym  są wykreślone ra jbardz ie j znane „krzywe przyrostu" 
mianowicie:

1. P. K. N. R =  1.6 R-. oznaczenie P. K. N.
2. Amerykańska Ra =  R-. + 8 V  R-. , oznaczenie Am.
3. Griina R x =  R-, +  6 j/ R-. , oznaczenie G.

4. D ra Bukowskiego R~» =  10 +  1.7 Ri — p  >
100 7 ’

oznaczenie B oraz proponowane przez Sz. A utora

5. R 'h — R-. +  0.8 R- — , oznaczenie S .l
c

6. R»  =  R-. +  100 , oznaczenie S.2.
Ażeby objąć wrszystkie wyniki badań poznańskich wy

kreśliliśm y wzory aż do R~s =  400 kg/cm 2, lecz praktycznie 
ma znaczenie wyłącznie dolna część wykresu powiedzmy 
do R ?s =  300 kg/cm 2, gdyż tak a  wytrzymałość walcowa da
je  już dopuszczalne naprężenie na gięcie 84 kg/cm", co w 
chwili obecnej może być uważane za najwyższą granicę, 
stosowaną w bardzo rzadkich wypadkach.

Wzór Am daje, jak  to powiedziano w „Uzasadnieniu"
i jak  to  widać na rys. 3., linię praw ie prostą, je s t przeto 
wskazane w każdym razie zastąpienie go prostszym m ate
matycznie wzorem linii prostej “).

Wzór P. K. N. jest też linią prostą, ale dającą wT odcin
ku praktycznie ważnym znacznie większe bezpfeczeństwo, 
gdyż przechodzi prawie wszędzie niżej linii Am. Większość 
wyników poznańskich pada powyżej linii P. K. N., mniej
szość poniżej z odchyleniem zaledwie do 10%, zaledwie pa

6) Wzór am erykański daje się zastąpić w interesują
cych nas granicach wzorem linii p rostej: =  1,34 R: +  
42, zaś wzór z poprawką Griina — wzorem: Rw =  1,25 
Ri +  33, przyczem granica błędu wynosi najwyżej ±  2%.



rę wyjątków pada nieco, niżej — co 
uzasadnia raz jeszcze słuszność wzo
ru  P. K. N.

Poprawka wprowadzona do wzoru 
Am przez Griina, polegająca na za
stąpieniu współczynnika 8 przez 6, 
daje zbyt niskie wartości, zlewając 
się zresztą prawie całkowicie z linią 
P. K. N. w dolnej części przebiegu, 
przeto zalecenie je j na tle badań po
znańskich nie byłoby uzasadnione.

Linia d ra Bukowskiego B 7), uzy
skana przy pomocy szeroko i g run
townie przeprowadzonych badań nad 
betonami z cementów polskich, na od
cinku ważnym praktycznie prawie się 
pokrywa z linią Am (nie umieszczo
na w te j części wykresu celem nieza- 
ciemniania rysunku), co stanowi do
skonale uzasadnienie ex post słuszno
ści przyjęcia wzoru amerykańskiego 
jako punktu wyjścia dla linii P. K.
N. jak  to wyjaśniono w „Uzasadnie
niach”.

Przechodzimy do wzorów propono
wanych przez inż, A. Szumana.

Ażeby móc wyraźnie porównać 
wzór S .l z innymi wzorami pozwoli
my sobie przekształcić go tak  by wy
trzymałość Ra  była wyrażona jako 
funkcja tylko wytrzymałości R,. W 
tym celu posiłkujemy się wzorem Bo
lomey’a (dla wytrzymałości 7-dnio- 
wej), przystosowanym do polskich ce

mentów: Ri =  160 (—----- 0.82) gdyż,
w

jak widzieliśmy wyżej, wzór Bolo- 
n.ey’a dla wytrzymałości 28-dniowej 
dosyć dobrze odpowiada badaniom po
znańskim.

W yznaczając—  z tego wzoru i w staw iając do wzoru
w

5) otrzymujemy przekształcony pierwszy wzór inż. A. Szu
mana w postaci

R » =  R, (1 + ----------- M ----------- ) ................  ( s .l )
0.00625 Ri -)- 0.82

Na wykresie (rys. 3) widzimy, że linia S .l ma przebieg 
bardzo podobny do linii G ale daje wartości jeszcze niż
sze, a więc na tle  badań poznańskich wydaje się wzór S .l 
niecelowy.

Wreszcie drugi wzór inż. A, Szumana S.2 daje w arto
ści zbyt wysokie zwłaszcza w dolnym odcinku i prowadził
by do wprost niebezpiecznych przewidywań. Tylko w yjąt
kowe wyniki padają powyżej linii S.2, większość pada 
znacznie poniżej. Sądzimy że wzór ten nie nadaje się do 
norm.

Należałoby natom iast zwrócić uwagę, że jak  zaznaczo
no wyżej, wzór am erykański i wzór d ra  Bukowskiego po
krywają się prawie dokładnie na praktycznie ważnym od

cinku i że wyniki badań poznańskich, grupujące się dosyć 
gęsto koło linii Am, wskazują raz jeszcze n a  to, że te wzo
ry  dokładnie obrazują przebieg zjawiska przyrostu.

Sądzimy, że przy ew. nowelizacji normy B-196 w tym 
punkcie, prostolinijny wzór, podany w odsyłaczu, mianowi
cie Rm =  1,34 R- +  42. jako uproszczenie matematyczne 
wzoru amerykańskiego, powinien być wzięty pod uwagę, je
żeli do tego czasu uznamy, iż wzór PKN daje zbyt duże 
zapasy bezpieczeństwa.

*

Podkreślając raz jeszcze duże znaczenie badań dostar
czających m ateriał dla ew. nowelizacji norm  wzgl. potwier
dzających słuszność założeń normowych i oczekując ogło
szenia dalszych sprawozdań Poznańskiej S tacji Doświad
czalnej, pozwalamy sobie wyrazić życzenie, ażeby środki

')  Inż. d r B, Bukowski. „Przepowiadanie 28-dniowej 
wytrzymałości b e t o n u C e m e n t  1936, N r. 5.



m aterialne pozwoliły na badanie większej liczby jednako
wych próbek, dających średni wynik, W badaniach oma
wianych jako reguła badano po 2 próbki dla każdej cyfry 
przeciętnej. W badaniach betonu je st to za mało i zmu
sza nas do uczynienia właściwego zastrzenia co do wyni
ków, gdyż nie odpowiada to  naw et wymaganiom normy, 
k tó ra  żąda 3 próbek.

Niemniej przeto praca badawcza przeprowadzona, n a

wet w tak  niewystarczającej skali, przynosi pewien n iew ąt
pliwy pożytek.

W końcu pozwolimy sobie zauważyć, że metoda opra
cowania wyników, otrzymanych z badań laboratoryjnych, 
zastosowana w omawianym Sprawozdaniu, jest nieodsta- 
teczna i doprowadziła Sz. A utora w wielu wypadkach do 
nieścisłych wniosków, które niniejszym staraliśm y się spro
stować.

INŻ. ARCH. M. POPIEL.

OGRZEWANIE POJEDYŃCZYCH MIESZKAŃ
Żyjemy w czasach wzmożonego pędu do sam owystar

czalności gospodarczej. Poszczególne państw a dążą do te 
go, aby we wszystkim, w stopniu możliwie największym 
uniezależnić się od swych bliźnich i dalszych sąsiadów; 
poszczególne w arstw y społeczeństwa s ta ra ją  się dać so- 
biej radę w swoim własnym gospodarczym zakresie, i t. p. 
Nic więc dziwnego, że i tak a  m ała jednostka społeczno- 
gospodarcza jak  grupa osób, zajmujących jodno mie
szkanie, także chce być zupełnie samodzielna i od innych 
niezależna.

Do kwestii mieszkaniowo-gospodarczych należy dość 
ważne zagadnienie ogrzewania, które może być rozwiąza
ne albo jako instalacja piecowa, albo jako miejscowe cen
tralne ogrzewanie, tak  zwane mieszkaniowej albo jako 
fragm ent ogólnego ogrzewania całego domu, t. j. właści
wego centralnego.

Dwa pierwsze likłady są zupełnie samodzielne, trze
ci wiążei gospodarczo dane mieszkanie z szeregiem innych. 
Dlatego, chociaż pod względem ekonomiczności urządzenia, 
oraz zdrowotności całego osiedla, w którym  leży dom 
centralnie ogrzewany, i które mniej się zadymia przy 
mniej licznych kominach, a także lepszej i łatw iejszej kon
troli spalania w urządzeniach dużych, takie rozwiązanie 
ogrzewania mieszkania jest ze wszechmiar wskazane, 
jednakże dążności seperacyjne użytkowników poszczegól
nych mieszkań temu się opierają, jako że obciążenie tych 
mieszkań wydatkami eksploatacyjnymi, nie je s t oparte na 
żadnych słusznych zasadach, gdyż nie uwzględnia 
ilości faktycznie zużytego ciepła. Te zaś zależne są 
nie tylko od położenia mieszkania w budynku, co 'zasadni
czo powinno wpływać na wysokość komornego, ale i od 
indywidualnych poglądów i przyzwyczajeń mieszkańców 
do te j czy innej tem peratury. Traktow anie ryczałtowe 
mieszkań, jako jednostek równorzędnych, zużytkowujących 
przy ogrzewaniu ciepło proporcjonalnie do ilości pokojów, 
lub objętości prowadzi do tego, że n ik t iz mieszkańców 
zupełnie nie interesuje sinę sprawą regulowania wydajności 
grzejników, posiadających przecież odpowiednie urządze
nia. łatwe do obsługi. I jeżeli jest za gorąco, poprostu 
otwiera się okna, zużytkowując w ten  sposób nadm iar cie
pła chyba dla „usunięcia niebezpieczeństwa nowej epoki 
lodowcowej”, jak  się ktoś dowcipnie wyraził. W razie 
odczuwania chłodu w mieszkaniu, podnosi się alarm , że 
ogrzewanie funkcjonuje źle, i zmusza się instalację do 
intensywniejszego działania .

Przy ogólnych centralnych ogrzewaniach zazwyczaj 
okna na zimę nie są uszczelniane, a że wogóle n a  ich 
szczelność nie zwraca się uwagi, więc nierzadko dość 
enaczna ilość ciepła nieprodukcyjnie ucieka przez szpary 
stykowe stolarki otworów. Wszystko do powoduje niepro
porcjonalnie duże nieracjonalne wydatki eksploatacyjne, 
przekraczające niezbędne nierzadko o 20 — 30%.

Wprawdzie technicy ogrzewnicy dążą do usunięcia 
powyższych niedogodności przez zastosowanie liczników, 
wskazujących ilość zużytej energii cieplnej w dowolnym 
miejscu układu, lub dla dowolnej jego części, ale tymcza
sem kosizt tych urządzeń jest tak  znaczny, że narazie nie 
można ich brać pod uwagę.

Oprócz dużych wypadków, związanych z działalnością 
centralnego systemu ogrzewania, obsługującego cały dom, 
z punktu widzenia indywidualności poszczególnych miesz
kań jest on jeszcze niedogodny i dlatego^ że każde poważ
niejsze uszkodzenie unieruchamia go czasem naw et na 
nieco dłuższy przeciąg czasu, co pociąga za sobą ogromne 
życiowe niewygody, w yrażające się w zahamowaniu życia 
codziennego, a nawet może spowodować chorobę z prze
ziębienia. Znam np. taki fak t, że w zimie, w okresie du
żych mrozów, pękł jeden element jedynego kotła człono
wego. Sprowadzenie izamiennej części, rozbiórka kotła, 
wymiana pękniętego człona i montaż, zajęły trzy  dni, co 
było uważane za szczyt szybkości. Teraz powstała technicz
na trudność w uruchomieniu instalacji; wobec bowiem 
trzydniowej przerw y w ogrzewaniu, tem peratura w całym 
domu spadła poniżej zera, i napełnienie wodą rurociągu
i grzejników było nadzwyczaj ryzykownym. Sprawa osta
tecznie rozwiązała się w ten  sposób, że ustawiono kosze 
koksowe, ogrzewano nieco budynek, i ostatecznie urucho
miono ogrzewanie. Jednakże w wyniku końcowym, pomi
ja jąc kilkudniowy mróz w mieszkaniach i po nim katary , 
chrypki, kaszle i t. p., jak  twierdzili lokatorzy w wielu 
miejscach pokazała się wilgoć, wszystkie mieszkania były 
zabrudzone przez dym z koszów i musiały być choć czę
ściowo przemalowane.

Centralizacja urządzenia ogrzewaniowego dla całego 
domu przedstaw ia również poważną niedogodność przy 
uszkodzeniu instalacji w czasie ataków samolotów. Dom 
taki sta je  się niezdatny do dalszego użytkowania, o ile 
destrukcja nastąp i w chłodnym okresie roku.

Środkiem zm niejszającym tą  niedogodność je st zain
stalowanie w każdym mieszkaniu, w zależności od jego 
wielkości, jednego lub dwu pieców, pomimo grzejników 
centralnego ogrzewania. Takie izapasowe piece będą mia
ły jeszcze i tą  dobrą stronę, że w; razie potrzeby otrzym a
nia nieco wyższej temperatury*, w części mieszkania — np. 
przy chorobie — pozwolą łatwo na urzeczywistnienie tego 
bez wpływania na norm alne funkcjonowanie całego cen 
tralnego układu.

System miejscowego jednomieszkaniowego urządzenia 
centralnego ogrzewania usuwa wady, izwiązane z centra
lizacją całości. U strój gospodarczo niezależny pozwala na 
rządzenie nim w zależności od przyzwyczajeń i zasobów 
posiadacza. Mieszkańcy zw racają znacznie baczniejszą u- 
wagę na odpowiednią tem peraturę poszczególnych pokojów, 
regulu ją wydajność grzejników, śledzą za przebiegiem spa-



Nlania pod kotłem, p ilnu ją szczelności f*  ..ewnętrz-
nych, co w rezultacie daje ra c jo n a ln ie js i  . zczędniejsze 
zużywanie opału, a jednoczśnie stw arza poczucie i faktycz
nie stanowi zupełne uniezależnienie się od indywidualnych 
pog’ądów i zapotrzebowań innych mieszkań tego samego 
domu.

Pozatem, z punktu widzenia niebezpieczeństwa ataku 
lotniczego, pewna decentralizacja je s t zjawiskiem dodat
nim, gdyż naw et w wypadku trafien ia  w dom bomby i czę
ściowej jego dewastacji, pozostała część będzie jeszcze 
zdatna do użytku, a  więc efekt niszczycielski, o który w da
nym wypadku chodzi, będzie w pewnej mierze zredukowa
ny, co ostatecznie zm niejsza szanse całkowitego powodze
nia ataku.

Ale wygody tej separacji w dużej mierze n'weczy zbyt 
mała sprawność techniczna samego urządzenia. Centralne 
ogrzewanie mieszkaniowe jeszcze kilka la t temu było uw a
żane za idealne niemal rozwiązanie techniczne. Jednoczyło 
bowiem pozornie wygodę ogrzewania centralnego z możno
ścią zupełnego odizolowania się gospodarczego mieszkania i 
uniezależnienia od sąsiadów. Jednakże życie pokazało, że n a 
dzieje były zbyt wygórowane, że chociaż samodzielność mie
szkania przez to wzrosła, ale wzrosły również i koszty eks
ploatacyjne w porównaniu z ogrzewaniem wspólnym.

Nierentowność tego rodzaju urządzeń tkwi w niemoż
ności pełnego wykorzystania ciepła wytwarzanego przy 
spalaniu. W ynika to  zaś ze zbyt małych wymiarów kocioł
ka, którego komora spalinowa zazwyczaj nie w ystarcza na 
pełny przebieg zjawisk, związanych ze spalaniem. Jedynie 
koks może spalać się w niej zupełnie, ale wobec zbyt bez
pośredniego połączenia komory spalania z przewodem dy
mowym, za dużo energii cieplnej trac i się w kominie. Przy 
użyciu zaś innego opału po za koksem, wyzyskanie dzięki 
niepełnemu spalaniu stoi na dość niskim poziomie, powodu
jąc pozatem silne dymienie i zanieczyszczanie sadzami k a
nałów.

Drugim poważnym defektem tych małych kołków jest 
forma paleniska, z reguły posiadającego w ym iary piono
we większe od poziomych. Z tego powodu opał zasypuje się 
bardzo grubą w arstw ą, podług nowszych doświadczeń za 
grubą dla jego należytego palenia się, wobec czego górne, 
redukujące partie  opału w znacznej mierze zużywają się 
na te właśnie procesy redukcyjne, silnie obniżające efekt 
wytwórczo - cieplny.

Wprowadzone w ostatnich latach kotły z szybami za
sypowymi kwestię tą  znacznie polepszyły, ale przyszły one 
nieco za późno, po przeminięciu n a  ten typ ogrzewania „mo
dy", dzięki pewnemu zdobytemu ujemnemu doświadczeniu 
życiowemu. I coraz częściej słyszy się i z ust specjalistów- 
instalatorów, i od użytkowników, o zbyt nikłych rezulta
tach zastosowania centralnego ogrzewania mieszkaniowego 
(oczywiste w porównaniu z pokładanymi nadziejam i). Nie 
okupuje wad jego i fak t zamiany szeregu palenisk pieco
wych jednym, bo ilość węgla, którą, szczególniej uciążliwą 
dla wyższych pięter, należy dostarczyć do mieszkania, zwy
kle jest nawet większa od potrzebnej dla pieców. Prawda, 
w domach nowoczesnych z windami ciężarowymi lub pół- 
cięażrowymi, niema kłopotu z dostawą opału do mieszka
nia, lecz że ilość takięh domów je st znikoma, więc nie może 
być brana w rachubę. A wogóle; zwiększony wydatek na o- 
pał jest zgoła zbędnym obciążeniem eksploatacyjnym lo
kalu.

Pozostaję jeszcze do rozpatrzenia najstarszy , od ty 
siącleci wypróbowany sposób ogrzewania piecami, ustawio
nymi w każdym niemal pomieszczeniu ogrzewanym.

Piece, zajmujące znacznie więcej przestrzeni od grzej

ników, a  więc zm niejszające użytkową powierzchnię pomie
szczeń, w ym agają znacznie większej obsługi i tworzą sze
reg ośrodków zanieczyszczenia mieszkania. Oprócz tego, 
wartość pieca, jako przyrządu grzejnego, wobec zupełnego 
praw ie braku zainteresowania się nim ze strony konstruk
torów i techników ze specjalnym wykształceniem, zależy od 
mniejszej lub większej nieumiejętności wykonawcy jego — 
zduna — jakże często samouka bez najmniejszych, a nie
zbędnych podstaw teoretycznych. I najczęściej wykonawca 
ten nie stoi na wysokości zadania, gdyż chodzi mu przeważ
nie o doraźny zarobek, obiekt więc wykonany, pozornie do
brze pracujący w pierwszym okresie swego funkcjonowa
nia, szybko się psuje i wymaga w następstwie nieustannych 
remontów.

Ale pomimo tych wad, wartość pieca, należycie pomy
ślanego i dobrze wykonanego, jest dla gospodarstwa ogól
nego bardzo duża. Zalety jtg o  są: znacznie większa łatwość 
wykonania tego przyrządu, wym agająca od rzemieślnika 
naogół mniejszego teoretycznego przygotowania w poró
wnaniu z wykonawcami urządzeń centralnych.

W zględna łatwość remontu i w typach nowych nieco 
przemyślanych i racjonalniej skonstruowanych, pewna o- 
czywistości uszkodzeń, wymagających tego remontu.

Łatwość obsługi, nie wymagającej absolutnie żadnego 
specjalnego przygotowania; duże znaczei.ie higieniczne pie
ca, jako przyrządu w czasie palenia wietrzącego miesi.,a- 
nie.

Łatwość oczyszczania od kurzów.
Duża wygoda życiowa, polegająca na możności hodo

wli roślin i kwiatów pokojowych, najczęściej ginących lub 
z trudem  wegetujących przy centralnym  ogrzewaniu i pod- 
okiennym ustawieniu grzejników.

Mniejsza tem peratura powierzchni grzejnych, dzięki 
czemu ruchy powietrza wywołane działalnością przyrządów 
ogrzewniczych, są łagodniejsze, mniej wyczuwalne, i mam 
wrażenie, mniej szkodliwe dla mieszkańców. Nakoniec de
centralizacja posunięta już do granic stosowalności, i z 
punktu widzenia zaspokojenia dążeń separatystycznych, o 
których była wyżej mowa, oraz elastyczność utrzym ania 
tem peratury  na pożądanej wysokości w każdym pomieszcze
niu mieszkania, bezkonkurencyjna.

Koszt wykonania, a  nawet i eksploatacji, niższy, cza
sem naw et znacznie, w porównaniu z ogrzewaniem central
nym mieszkaniowym; a wykonania niższy zawsze w cen
tralnym  ogólnym, eksploatacji zaś w obiektach o małej i- 
lości mieszkań.

Ujemnym zaś zjawiskiem, i to w bardzo silnym stop
niu, oprócz już wyżej wymienionych, je s t bardzo intensyw
ne zadymianie osiedli, złożonych z domów ogrzewanych pie
cami. P rzy obecnym stanie techniki wykonywania pieców, 
zupełne usunięcie dymu jest niemożliwe, chociaż, wierzę, 
możliwe do rozwiązania.

W każdym razie z piecem, jako przyrządem grzejnym 
niemal pierwszej potrzeby, należy poważnie liczyć się w bu
downictwie mieszkaniowym. A szczególniej ważną rolę speł
n ia on w domkach jednorodzinnych, w czasach ostatnich 
budowanych bardzo często z materiałów dobrze trzym ają
cych ciepło, lecz posiadających nieznaczną masę. Przy nie
wielkiej pojemności cieplnej ustro ju  budowlanego, duża po
jemność przyrządu grzejącego jest zjawiskiem niezmiernie 
ważnym, a ze wszystkich takich przyrządów posiada ją  ty l
ko piec.

Zainteresujm y się więc bardziej piecem, zwróćmy u- 
w agę na jego wady i usuńmy je, a posiądziemy pierwszo
rzędny przyrząd grzejny, który napewno obsłuży mieszka
nie ludzkie w ciągu niejednego jeszcze stulecia.



POKAZ BUDOWNICTWA PRZECIWLOTNICZEGO NA WYSTAWIE 
PRZEMYSŁU METALOWEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO

Z inicjatywy Rady Stalowej, przy poparciu L. O. P. P.
i współpracy Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, 
zorganizowano na terenach wystawy W M EL pokaz bu
downictwa przeciwlotniczego i schronowego.

Utworzony pod przewodnictwem prof. dr. S tefana Bry
ły, komitet organizacyjny miał na celu zaznajomienie szer
szych w arstw  społeczeństwa z nowymi typami schronów 
wykonywanych w Polsce, oraz przykładowe wykazanie ta 
kich metod konstrukcyjnych w budownictwie, które zwię
kszają ochronę przeciwlotniczą budynku. Chodziło tu  w 
pierwszym rzędzie o pobudzenie zainteresowania ogółu do 
działu t. zw. b u d o w l a n e j  O. P. L. G., w którym  jak  
dotąd nie wykazywano u nas żadnej aktywności.

Zagadnienie budowlanej O. P. L. G. wyszło już dawno 
z fazy teoretycznych rozważań i eksperymentów w państ
wach Zachodniej Europy. Przodują w tej dziedzinie prze
dewszystkiem Niemcy, którzy zaorganizowali w swym k ra 
ju  przemyślany w szczegółach plan O. P. L. G. przede
wszystkiem w dziedzinie urbanistyczno - budowlanej. Od
powiednie rozplanowanie m iast i osiedli, ustawowo zatw ier
dzone przepisy budowlane uwzględniające postulaty O. P. 
L. G., racjonalne zabezpieczenie zakładów przemysłowych
i t. p. — są to problemy, które w tym k ra ju  zostały od- 
dawna rozwiązane.

Należy więc przyjąć z uznaniem inicjatywę R a d y  
S t a l o w e j ,  która wzorując się na ostatnich targach  
lipskich, gdzie można było oglądać bardzo ciekawy pokaz 
schronów stalowych, rzuciła myśl zorganizowania podobne
go pokazu w Polsce.

Brak odpowiednich funduszów utrudniał bardzo 
wszechstronne potraktowanie zagadnienia i tylko dzięki 
pomocy L. O. P. P., krajowych hut, oraz zainteresowanych 
firm  udało się komitetowi organizacyjnemu zorganizować 
pokaz w ciągu bardzo krótkiego czasu. Tem się też tłum a
czy, że nie wszystko zostało wykonane tak, jak  to było po
czątkowo projektowane.

Pokaz dzieli się na dwie części, Pierwszą stanowią 
schrony jako o c h r o n a  l u d z i ,  drugą — pokazowa 
konstrukcja m ająca wykazać o c h r o n ę  b u d y n k u .

Według przyjętych ogólnie zasad nie należy łączyć o- 
brony ludzi z obroną przedmiotów i budowli. Chcąc bowiem 
jednocześnie zabezpieczyć budynek i ludzi znajdujących się 
wewnątrz, należałoby przewidzieć elementy ochronne nie
możliwe do wykonania ze względów konstrukcyjnych.

Schrony należą do typu osobno stojących, przenośnych
i przeznaczone są d!a ludności cywilnej m iast i zakładów 
przemysłowych. W m iastach, mogą być użyte jako schrony 
p u b l i c z n e ,  stojące poza budynkami, n a  placach pu
blicznych, ogrodach, jak  również na podwórzach domów 
mieszkalnych. Charakteryzować się one powinny szybkim i 
łatwym montażem, przenośnością elementów składowych, o- 
raz szczelnością i odpornością na działanie pośrednie, a n a 
wet bezpośrednie bomb lotniczych. Złożone z elementów 
podstawowych wielokrotnie powtarzalnych, pozwalają na 
tworzenie większych lub mniejszych zespołów schrono
wych.

Schrony takich typów wskazane są szczególnie w za
kładach przemysłowych i fabrykach, gdzie przeważnie da-

Rys. 1. Wejście do schronów.

Rys. 2. W nętrze schronu z blachy fa listej.
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Rys. 3. R zu t poziomy schronu z blachy fa listej.
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Rys. i .  Przekrój poprzeczny schronu z blachy fa listej.

je się zauważyć brak piwnic i pomieszczeń dających się w 
krótkim czasie przerobić na schrony.

Pierwszy ze schronów stalowych (rys. 2, 3, 4) zbudo
wany jest jako całość w w arsztacie z blachy falistej o 
grub. 2 mm. Posiada on długość 7,30 m, szerokość 2,00 i 
wysokość 2,39 m. Wejście do schronu zam ykają drzwi ga
zoszczelne w ścianie szczytowej, które prowadzą do komory 
śluzowej długości ok. 3,00 m, stanowiącej przejście i m iej
sce odkażenia zagazowanych przedmiotów i odzieży. P rzej
ście między komorą śluzową a właściwą izbą schronową za
mykają również drzwi gazoszczelne. Sama izba schronowa 
jest tylko fragm entem , w rzeczywistości długość jej jest 
większa i zależy od ilości ludzi mających znaleźć pomie
szczenie. Z izby schronowej przechodzi się przez zwyczajne 
drzwi żelazne obrotowe do komory w entylacyjnej, z której 
oddzielone jest miejsce na ustęp, odgrodzony od samej ko
mory ścianką z blachy oraz drzwiami przesuwanymi.

Przekrój poprzeczny przedstawia się w formie 2 łuków 
załamanych u wierzchołka (rys. 4), wzdłuż którego prze
chodzi profi! I, do którego poszczególne elementy łukowe z 
blachy falistej są dołączone na śruby. U podstawy elemen
ty  te  wchodzą w przekrój korytkowy. Po złożeniu całości 
połączenia zalewa się betonem asfaltowym.

Drugi typ schronu stalowego, stanowią przenośne 
elementy łukowe z blachy falistej o grubości 1,5 mm 
montowane na miejscu budowy i łączone na śruby. Uszczel
nienie otrzym uje się przy pomocy wojłoku impregnowane
go. Typ ten posiadać może ściankę przedziałową pośrodku, 
jak  również użyty może być w razie potrzeby tylko w poło
wie przez dostawienie elementów lukowych do istniejącego 
grubego m uru z cegły.

Typ ten odznacza się bardzo szybkim montażem i wskaza
ny je st do użytku zakładów przemysłowych.

Trzeci typ składa się ze szczelnych ścianek szpunto- 
wych zbudowanych z tak  zw. szpuntpali stalowych lub dy
li szpuntowych trzech rodzajów:

a) o profilu trapezowym (na rys. 5 oznaczone lit. A ),
b) o profilu prostokątnym  (na rys. 5 oznaczone lit. B),
c) złożone z belek dwuteowych i przyspojonych do nich 

blach zimnoprasowanych (na rys. 6 oznaczone lit. C).

Pierwsze dwa typy dyli szpuntowych są jednorodne, t. 
j. każdy dyl jest wykonany z jednego kawałka blachy. 
Szczegóły zamka łączącego dwa dyle sąsiednie przedsta
w ia rys. 7. Trzeci typ jest już konstrukcją złożoną. Każ
dy dyl składa się tu  z dwuteówki (w tym  wypadku I N P  
20) i przyspojonej do niej taśm y blaszanej z hakowato za- 
prasowanemi krawędziami w celu silnego uchwycenia za 
stopkę dwuteówki sąsiedniego dyla i w ten sposób silnego
i szczelnego łączenia dyli ze sobą (rys. 8). Dyle naroż
ne czyli tworzące narożniki w załomach ścian są utworzo
ne z typowych dyli w zaprasowanych dodatkowo dla uzy
skania żądanego załomu ściany.

Ściany szpuntowe z dwuteówek walcowanych i przy
spojonych do nich blach są mniej ekonomiczne od innych 
typów, m ają natom iast tę dobrą stronę, że długość posz
czególnych dyli może być większa t. j. taka  jak  długość 
walcowanych dwuteówek, podczas gdy dyle zimnoprasowa- 
ne z blach, a więc dyle o profilach trapezowych i prosto
kątnych w długościach powyżej 5 m muszą być spawane 
z dwóch, a powyżej 10 m z trzech kawałków. W zastoso
w aniu do schronów, gdzie tylko w wyjątkowych wypad
kach użyte będą dyle o długości powyżej 5 m, wydaje się 
bardziej racjonalne użycie typów z blach zimnoprasowa
nych. Pokrycie schronu tego typu tworzą belki dwuteowe
I N P  14 na których wykonano płytę betonową.



Rys. 5. Ścianki schronu z dyli szpuntowych. 
A  — o profilu trapezowym .,
B  — o profilu prostokątnym.

A  i B.

Fragm ent schronu żelbetowego składa się z ssgmentó A’ 
żelbetowych (rys. 9), których produkcja jest bardzo pro
sta  i możne być w razie potrzeby uskuteczniona tuż obok 
miejsca przeznaczonego na ustawienie schronu. Do dal
szego transportu  segmenty te  nie nadają się ze względu 
na dużą ich wagę. Schron składa się z dw’óch łukowych 
segmentów (które pokazano oddzielnie na terenie tuż koło 
schronu samego). W ym iary (grubość) ścian zależne są od 
wymagań stawianych schronowi. Segmenty lekkie i cien
kie o grubości ścian ok. 10 cm pozwalają na szybką i racr 
jonalną budowę pomieszczeń uszczelnionych (schronów 
przeciwgazowych), wymiary większe, a więc ponad 50 cm 
grubości sklepienia stosuje się przy schronach mających 
chronić załogę również przed skutkam i wybuchów bomb bu
rzących. Trzy części segmentu wykonano przy pomocy form
— szalowań stalowych pozwalających na precyzyjne u trzy 
mania wymiarów i kształtów segmentu, co szczególnie jest 
ważne ze względu na dokładne ich połączenie. Uzyskuje 
się w ten sposób również całkowicie gładkie powierzchnie 
betonu, tak że wszelkie ich dodatkowe wyprawianie jest 
zbyteczne, Segmenty takie są skonstruowane jako ustro 
je  statyczne wyznaczalne przy pomocy specjalnych przegu
bów, tak że niewrażliwe są przez to na nierównomierne 
osiadania gruntu , co przy słabych gruntach jest zalstą 
bardzo ważną.

Opisane powyżej fragm enty  schronów połączono w 
ten sposób, że tworzą całość podzieloną na osobne pomie
szczenia przedzielone ściankami i drzwiami stalowymi ga- 
zoszczelnemi. Wkopane są na głębokość ok. 1,50 m i p rzy 
sypane w arstw ą ziemi grubości 30 cm. W rzeczywistości 
mogą one być ustawione bez wykopu jako wolnostojące.

Rys. G. Ścianka szpuntowa z belek dwuteowych.

Rys. 8. Szczegół połączenia dwu dyli sąsiednich typu C.

wych elementów.
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Rys. 10. Schem at urządzenia wentylacyjnego schronu.

Urządzenie wentylacyjne.

Przyjm uje się naogół, że zawartość powietrza w schro
nie nieprzewietrzonym winna wynosić około 1 ms na czło
wieka na godzinę. Zakładając czas pobytu w schronie na
3 godziny wypada przewidzieć w takich schronach jako 
średnią normę 3 m3 na osobę. W schronach przewietrza
nych przewiduje się 2 do 3 m3 na osobę. W wyżej opisa
nych schronach zastosowano przewietrzanie przy pomocy 
zespołu wentylacyjnego, którego schemat przedstawia rys.
10. Powietrze jest tu  doprowadzone z zewnątrz i następnie 
oczyszczone w pochłaniaczu. Zespół złożony jest z wen
ty latora ręcznego, czerpni, pochłaniacza, rurociągów i na- 
wietrzników. D aje on nadciśnienie 65 mm słupa wody i 
posiada, przy 40 obrotach korbą w entylatora na minutę, 
wydajność 600 litrów  na minutę czyli, licząc 50 lit/m in  na 
człowieka lub 3 mVgodz na człowieka obliczony je s t na 12 
ludzi.

Tego rodzaju doprowadzenie powietrza z zewnątrz 
ma, prócz zwiększenia ilości tlenu i zmniejszenia ilości 
dwutlenku węgla w schronie tę  jeszcze zaletę, że przez 
stworzenie nadciśnienia u trudn ia  przenikanie gazów bojo
wych przez szczeliny, których uszczelnienia z tych czy in
nych przyczyn nie uskuteczniono należycie. Pozatem rę
czny napęd wentylatora, do którego obsługi w ystarczy si
ła dziecka, uniezależnia instalację od użycia napędu me
chanicznego z zewnątrz.

*
Obok schronów ustawiono fragm ent konstrukcji s ta 

lowej otulonej dla wykazania tych własności, jakie powi
nien mieć budynek, aby w możliwie najwyższym stopniu 
przeciwstawił się działaniu pośredniemu bomb burzących. 
Wiadomem jest bowiem, że ochrona budynku przed bezpo
średnim działaniem bomb je st niemożliwa. N ajgroźniej

szym niebezpieczeństwem, przed którym  można się już do 
pewnego stopnia zabezpieczyć, jest działanie ciśnienia po
w ietrza, tak  zw. p o d m u c h  powstający skutkiem de
tonacji bomby. Budowle monolityczne a więc budowane z 
cegły, są w tych wypadkach jak  wiadomo bezbronne. Si
ły poziome, powstałe skutkiem wybuchu bomby burzącej 

w pobliżu budynku, działając na fundam enty i ściany 
zewnętrzne, powodują zawalenie takiej budowli, gdyż kon
strukcję nośną stanowią właśnie mury. Budowle szkieleto
we są w  tych wypadkach najbardziej wskazane. Wybór 
m aterja łu  na szkielet — sta l czy żelbet stanowi jeszcze 
przedmiot rozwarzań. W ydaje się bardziej wskazane uży
cie na szkielet s t a l i  odpowiednio otulonej, ze wzglę
du «na je j własności wymagane w takich wypadkach a 
więc:

1) wysoka elastyczność i ciągliwość, dopuszczająca 
znaczne odkształcenia bez obawy o zawalenie się budowli,

2) odporność na wysoką tem peraturę jako ochrona 
przed pożarem,

3) możliwość łatwego przeprowadzenia napraw’ i lo
kalnych remontów.

Prócz podkreślenia powyższych cech, które winny 
charakteryzować budowlę odporną na działanie podmu
chu bomb burzących, wrbudowano w ściany omawianej po
kazowej konstrukcji okno gazoszczelne ze specjalnych 
profili i takież drzwi. Pozatem podkreślono ognioodpor- 
ność dachu przez przykrycie go blachą ocynkowaną.

Jeżeli opisany pokaz budownictwa przeciwlotniczego
— pierwszy w Polsce —< pobudzi władze do opracowania 
planu O. P. L. uwzględniającego postulaty budownictwa, 
zadanie jakie sobie wyznaczyła Rada Stalowa oraz Po'ski 
Związek Inżynierów Budowlanych, zostanie w całości wy
pełnione.

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie naukq dla następców



Z DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACYJ
RZADKI RODZAJ GRZYBA DRZEWNEGO 

W BUDYNKU.

Przed kilkunastu laty  wzniesiono w W arszawie kilka 
budynków jednopiętrowych drewnianych, konstrukcji słu
powo - ryglowej, typu fabrycznego, w założeniu — krótko- 
czasowych, a więc budowanych dość oszczędnie bez zabez
pieczeń profilaktycznych w stosunku do drzewa, Podwali
ny budynków tych ułożono tuż nad poziomem terenu na 
zwykłej podmurówce grubości jednej cegły. Niekorzystne 
warunki dla dolnych części budynku drewnianego w ytwa
rzał g runt miejscowy, bogaty w próchnicę (humus) po 
dawnych uprawach ogrodniczych w tym  miejscu.

Ściany zewnętrzne i częściowo wewnętrzne otrzymały 
podwójne odeskowanie; wnętrza ścian w grubości słupów 
konstrukcyjnych wypełniono gliną jako m ateriałem ocie
plającym. Budynek wewnątrz i zewnątrz otrzcinowano : 
otynkowano. Ogrzewanie urządzono centralne parowe. U- 
żytkowanie budynku odpowiadało zwykłym warunkom 
pracy biurowej i trw ało około 7 — 8 godzin na dobę. Ro
dzaj pracy wykonywanej na salach, był czysty i suchy, 
nie związany z wytwarzaniem pary  lub zawilgacaniem.

Projektowane początkowo prowizorium kilkoletnie 
przedłużyło się do la t kilkunastu, co w związku z w arun
kami glebowymi musiało, oczywiście wywołać w drew nia
nym budynku, przy zaniechaniu zabiegów profilaktycz
nych, rozwinięcie się grzyba drzewnego, przedewszystkiem 
w podwalinach i częściach przyziemnych budynku.

W roku bieżącym, wobec konieczności podtrzym ania 
omawianego budynku jeszcze na pewien okres czasu, przy
stąpiono do wymiany podwalin i innych części, zniszczo
nych lub uszkodzonych przez grzyb.

Zauważyć należy, że pomimo niemal zupełnego zgni
cia niektórych części podwalin sosnowych deformacje w 
ścianach były bardzo małe i budynek dawał wrażenie u- 
stroju sztywnego.

Przed odbiciem tynków na ścianach od wewnątrz bu
dynku oznaki istnienia w drzewie grzyba drzewnego były 
bardzo nieznaczne i z nich nie można było określić stop
nia szerzenia się grzyba wewnątrz ścian.

Po odbiciu tynków i oderwaniu szalówki od strony 
sal dopiero ujawniło się bardzo silne opanowanie drzewa 
przez grzyb domowy. (Merulius lacrim as).

Zupełną niespodziankę dało otwarcie ściany działo- 
wej> wykonanej identycznie jak zewnętrzna, podwójnie 
szalowanej i wewnątrz wypełnionej gliną oraz otynkowa
nej z obu stron, gdyż tam  znaleziono bardzo rzadko spo
tykany w budynkach mieszkalnych rodzaj grzyba: Len- 
tinus squamosus Schr., którego zdjęcie fotograficzne o- 
bok zamieszczamy.

Znaleziony okaz, doskonale rozwinięty i posiadający 
prawidłowo uformowane hymenium z radialnym i blaszka- 
ni od spodu, mieszczącymi komórki zarodnikowe, wyrósł 
na desce szalowania w przypadkowo wolnej przestrzeni 
w glinie, wypełniającej drewnianą ścianę.

Grzybnie powietrzne jego tworzą silne, zwarte, dość 
grube sznurki o przekroju owalnym, eliptycznym lub ko
łowym. Z grzybni te j powstały ciała owocowe, z których 
jedno jest normalnie rozwinięte, inne natom iast nie osią
gnęły normalnego rozwoju. Wyżej opisana grzybnia po
wietrzna, trzonek owocnika i sam owocnik są jednakowej

Lentinus squamosus.

barwy jasno żółtej z odcieniem kremowym. Deska, z której 
odjęty zotał Lentinus squamosus, porośnięta jest delikat
ną siatką jego grzybni i nosi ślady niezbyt głębokiego zni
szczenia drewna.

Grzyb Lentinus squamosus należy do grupy Pod- 
stawczków, rodziny Bedłkowatych, do której należą zna
ne powszechnie grzyby leśne, ja k : bedłki, muchomory, mu- 
char żółtawy, rydze i t. p. Wszystkie one w ytw arzają o- 
prócz grzybni wewnątrz środowisk, także nazewnątrze o- 
w'ocniki na mniej łub więcej grubym trzonku, tak zwane 
kapelusze z blaszkami od spodu, między którymi znajdują 
się zarodniki.

W początkowym stadium  tworzenia owocnika u Len
tinus squamosus form a jego kapelusza jest raczej wydłu
żona i mocno wypukła a ciało mięsiste; w następstwie doj
rzewania kapelusz sztywnieje i wygina swe krawędzie do 
góry, przyjm ując formę wklęsłą, lejowatą. Trzonek o- 
wocnika jest dość sztywny, posiada on przylegające lu- 
seczki, barwy identycznej jak kapelusz, to jest jasno żół
te j z kremowym odcieniem. B’aszki, znajdujące się od spo
du kapelusza, są jasno żółte. Zarodniki są bezbarwne, po
dłużne, wym iaru 9 — 10 X 3 —>4 mikrona. (Flerow).

Lentinus squamosus najczęściej spotyka się na sta 
rych pniach po wyrębie drzew leśnych, na zwalonych dłu
go leżących drzewach. N apastuje najchętniej sośninę i 
świerczynę. W edług prof. Flerowa spotyka się go bar
dzo często w podkładach sosnowych lub świerkowych na 
torach dróg żelaznych całego Z. S. R. R. i z tego powodu 
uznany został za głównego niszczyciela podkładów, wyko
nanych z drzew iglastych. N azywają go tam  grzybem 
„podkładowym".



Jak  już wyżej wspomniano, w budynkach mieszkal
nych występuje bardzo rzadko i to tylko w częściach 
przyziemnych, jak  podwaliny, legary i dolne części ścian 
drewnianych. Na piętrach nie spotyka go się prawie zupeł
nie.

Lentinus squamosus niszczy tkankę drzewną w po
dobny sposób, jak  inne grzyby, lecz stosunkowo wolniej. 
Szkody w budynkach są małe wskutek bardzo rzadkiego 
występowania tego rodzaju grzyba.

W hodowli sztucznej, laboratoryjnej, Lentinus squa
mosus z ciał zarodnikowych tworzy grzybnię delikatną, 
cienką, białej barwy, o strukturze wojłoku, z dość silnym 
charakterystycznym zapachem. Po dwóch, lub więcej, 
miesiącach grzybnia tworzy ciała owocowe o barwie po
czątkowo białej, później szarożółtej lub żółtawej. Ciała o- 
wocowe w hodowli sztucznej nie osiągają jednakże nor
malnego rozwoju. Szybkość przyrostu powietrznych 
strzępków grzyba jest stosunkowo nieduża i wynosi, we
dług prof. W anina, w ciągu 10 dni około 21 — 26 m/m.

S t. Zaykowski.

BETONIARKA O NAPĘDZIE RĘCZNYM.

Na rynek została ostatnio wypuszczona betoniarka
o napędzie ręcznym produkcji krajow ej wytwórni W ytma. 
Jako pewna nowość wzbudziła ona równocześnie zain tere
sowanie połączone ze sceptyzmem Dlatego uważamy za 
właściwe podzielić się pierwszymi obserwacjami, które zo
stały poczynione przy eksploatacji tego nowego narzędzia 
budowlanego.

Korzystnie przedstawia się przy tej betoniarce łatwość, 
z jaką ona może zmieniać miejsce. Je st ona bowiem u sta 
wiona na podwoziu taczkowym i siłą dwuch ludzi może być 
w każdej chwili przewieziona z jednego stanowiska na na
stępne. Przy ustawieniu zaleca się podnieść ją  przez prze
dłużenie nóg zapomocą kawałków ru r, które wytwórnia do
starcza razem z betoniarką.

W tem położeniu może być zawartość betoniarki bez
pośrednio wypróżniona do podstawionej taczki.

Objętość użyteczna betoniarki wynosi 75 litrów, co od
powiada właśnie objętości normalnej taczki żelaznej.

Pewną wątpliwość z początku budziła kwestia sposobu 
napełniania betoniarki kruszywem.

Zatrzymano się na następującym  układzie:

Przed betoniarką bezpośrednio na ziemi, lepiej jednak 
na platform ie z desek z przedziałem w środku gromadzono 
żwir i piasek, którego zapas był stale uzupełniany. Przy 
stosunku objętości żwiru do piasku 2 : 1 wrzucano kolejno
2 łopaty żwiru i 1 łopatę piasku aż do wypełnienia użytecz
nej objętości betoniarki. Tę granicę łatwo można uchwycić, 
gdyż przy stałym obracaniu kosza betoniarki nadm iar kru
szywa zostaje automatycznie wyrzucony. Przy pewnej nie
wielkiej wprawie robotnicy z łatwością chwytają z dużą 
dokładnością ten moment. W czasie mieszania dodaje się 
odmierzoną do objętości betoniarki ilość cementu i wlewa 
się odpowiednią ilość wody. Całość operacji jednego zamie
szania łącznie z opróżnieniem trw a praktycznie od 2 do 3 
minut. Wobec oparcia całego ruchu betoniarki na łożysku 
kulkowym jeden robotnik zupełnie łatwo obraca betoniarkę. 
P rzy normalnych zatym w arunkach obsada betoniarki skła
da się z: 2 robotników do stałego podwożenia kruszywa
i cementu, 1 robotnika do wsypywania żwiru, 1 robotnika 
do wsypywania piasku, cementu i wody, 1 robotnik kręci 
betoniarką i 1 robotnik z taczką odwozi gotowy beton ( przy 
większych odległościach trzeba zainstalować dwie taczki).

Wydajność praktyczna betoniarki na 8 godzin wynosi 
około 12 m3 gotowego betonu przy obsłudze od 6 do 8 lu
dzi. Beton wychodzi z betoniarki dobrze wymieszany.

W konkluzji stwierdzić można, iż betoniarka ta  jest 
praktycznym  narzędziem i nadaje się, szczególnie w wypad
kach, gdy z rozmaitych powodów nie kalkuluje się zain
stalowanie większej betoniarki o napędzie mechanicznym. 
Dla przykłady wymienimy niektóre z tych możliwości: m a
łe ilości betonu rozrzucone w przestrzeni (np. oddzielne 
fundam enty słupów elektrycznych), budowy o mniejszej 
ilości betonu, trudność lub kosztowność doprowadzenia 
prądu elektrycznego, gdy robota musi być wykonywana 
w sposób przeryw any i t. p.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Dr. inż. Bronisław Bukowski. — Przepowiadanie 28-dnio- 
wej wytrzymałości betonu (Metody, wzory i tablice)
— Warszawa 1936 — str. 33.

Praca inż. Bukowskiego opiera się na obszernych i 
gruntownych badaniach nad wytrzymałością betonów z pol
skich cementów i ma na celu zorientowanie się w wszelkich 
możliwościach przepowiadania 28-dniowe,i wytrzymałości 
betonu. Jak  au to r na wstępie podkreśla 28-dniowa w ytrzy
małość jest miernikiem nie tylko technicznym ale i gospo
darczym, który ma jednak tę niedogodność, że może on być 
ujawniony dopiero wtenczas, gdy obiekt pomiaru t. j. sam 
beton już nie może być zmieniony. Z tego powodu praca 
autora i jej wyniki m ają nie tylko wartość naukową ale 
również duże znaczenie dla praktyki budowlanej.

Autor dzieli metody przepowiadania końcowej w ytrzy
małości na dwie grupy: technologiczną i wytrzymałościo
wą. Pierwsza przepowiada na podstawie cech betonu a 
głównie na podstawie spółczynnika wodocementowego, d ru

ga końcową wytrzymałość wyprowadza z wytrzymałości o- 
kresów wcześniejszych.

W te j drugiej grupie autor podaje wyniki opracowa
nej przez siebie metody opartej na przyśpieszeniu tw ard
nienia betonu przy pomocy gotowania, którą to metodę o- 
głosił w swoim czasie na łamach Przeglądu Budowlanego 
(rok 1934 zesz. 4), a k tóra sta ła się dzięki swej prostocie
i względnej dokładności sprawnym i pożytecznym instru 
mentem kontroli betonu na budowie.

Nie sposób streścić całości zwięzłej i bogatej w treść 
pracy, której wnioski są bardzo ostrożnie formułowane. 0- 
sobiście mogę stwierdzić, iż przeczytałem ją  jednym tchem 
tak  łatw ą do przyswojenia i in teresującą je s t jej treść.

Jestem  przekonany, iż równy pożytek z jej przeczyta
nia osiągnie każdy inżynier, który w jakiejkolwiek mierze 
in teresuje się lub ma do czynienia z kontrolą betonu na bu
dowie.

L u ft.



Min. W. R. i O. P. — Gimnazja ogólnokształcące. — Te
ren — Budynki — Instalacje — Meble — W arszawa
1936 — str. 218.

Wydawnictwo powstałe jako praca zbiorowa pod ogól
nym kierownictwem inż. arch. Zdzisława Mączeńskiego 
jest bardzo szczegółowym i wyczerpującym podręcznikiem 
do projektowania budynków gimnazjalnych.

W treści uwzględniono zagadnienia terenowe, program  
budowlany, układy pomieszczeń, elementy i szczegóły budo
wlane oraz całość zagadnień dotyczących instalacji. Ponad
to bardzo szczegółowo opracowany jest dział wyposażenia 
pomieszczeń w meble.

Osobną dużą część książki zajm ują typowe projekty bu
dynków i urządzeń szkolnych oraz katalog mebli szkol
nych.

Całość książki stoi na bardzo wysokim poziomie opra
cowania i cechuje ją  duża dbałość autorów o danie czytel
nikom dobrych, dokładnych i szczegółowych danych przy 
układaniu program u, projektowaniu i wykonywaniu obje
któw szkolnych.

Podnieść szczególnie należy bardzo szczegółowy dział 
urządzeń wewnętrznych, który pod względem precyzji może 
być wzorem nietylko w naszej literaturze.

B U D O W N I C T W O  O P L G .

NIEMIECKA NORMALIZACJA DRZWI I OKIEN 
GAZOSZCZELNYCH.

DIN - Vornorm 4104. Raumabschlusse fu r  Schutzraume. 
Zentralbl. d. Bauverwaltung 1936. N r 35. str. 1062. 5 
szp. 2 ryc. W tym samym zeszycie obszerna recenzja 
Scholle‘go. 6 szp. 10 ryc.

Niemiecki M inister Lotnictwa wydał w czerwcu br. 
nowe przepisy o badaniu zamknięć schronowych, a przede 
wszystkim drzwi gazoszczelnych. Zostały one zredagowane 
w takiej formie, że Niemiecki Wydział Norm alizacyjny 
mógł je  wygłosić natychm iast jako obowiązującą normę. W 
ostatnich 3 latach bardzo rozwinięty niemiecki przemysł 
specjalny drzwi schronowych zyskuje w ten sposób tech
niczną podstawę produkcji, poddanej zresztą ścisłej kontro
li Państwowego Zakładu Obrony Powietrznej.

Powyższa norma składa się z 2 części. Arkusz pierw
szy zawiera przepisy o jakości wyrobów i metodach prób 
wytrzymałościowych, w arkuszu drugim podano natom iast 
zasady techniczne wykonywania zamknięć schronowych. W 
części pierwszej in teresują nas przede wszystkim znorma
lizowane wymiary. Ustalono dla drzwi 2 typy: 90 X 190 
cm i 75 X 175 cm mierzone w świetle fu tryn. Dla okien 
schronowych podano tylko wymiary minimalne: szerokość 
55 cm i wysokość 45 cm. Następnie znajdujem y opis żąda
nych własności zamknięć schronowych i sposoby ich wy
próbowania. Podstawą prób jest oczywiście gazoszczelność, 
którą sprawdza się przez zapalenie masy dymnej w komo
rze próbnej, zamkniętej próbowanym elementem, przy we
wnętrznym nadciśnieniu 25 mm słupa wody, wytworzonym 
za pomocą wtłoczonego sztucznie powietrza. Po upływie 10 
minut dym nie powinien wydostawać się przez drzwi na ze
wnątrz. Próby należy wykonywać w 3 serjach zależnie od 
stopnia zanieczyszczenia progu. N astępnie bada się mecha
niczną wytrzymałość drzwi łącznie z próbą gazoszczelności 
j. w. Schemat próby na uderzenie przedstawia fig. 1. Ude
rzenia następują w odstępach półminutowych przez 10 mi
nut. Dym nie powinien po tej próbie wydostać się na ze
w nątrz z komory próbnej. Próba na wypaczenie powierzch
ni drzwiowej polega na pod'ozeniu na fu trynie kawałka 
drewna i 10-krotnym trzaśnięciu drzwiami po czym nastę
puje próba gazoszczelności. W końcu wykonywa się pró
bę wyłamania drzwi za pomocą drąga żelaznego, próbę zam
ków i uszczelnień.

Wskazówki techniczne, podane w drugim  arkuszu są 
bardzo interesujące. Nic dziwnego, stanowią bowiem wynik 
kilkuletnich doświadczeń na bogatym m ateriale doświad
czalnym. Możnaby je przetłumaczyć dosłownie z wielkim

Fig. 1. Próba wyt.r: ■ymalości na uderzenie drzwi schrono
wych.

pożytkiem dla naszych rodzimych wyrobów. Narazie poda
jemy 3 główne zasady dla drzwi schronowych. Muszą one: 
1) posiadać fu tryn y , 2) przylegać do fu tryn , 3) posiadać 
okienka  średn. 40 mm ze szkła 6 mm z siatką przeciwodłam- 
kową. Dalsze w arunki zgrupowane są według m ateriału su
rowcowego. Drzwi stalowe najlepsze są jednościenne z bla
chy grub, conajmniej 3 mm, na krawędziach zaginanej. W 
przypadku drzwi dwuściennych, wewnętrzna w arstw a izola
cyjna nie może być z drzewa, powodującego rdzewienie bla
chy. Drzwi odporne na działanie odłamków pocisków muszą 
być z1 blachy grub. 20 mm. W szystkie drzwi schronowe mu
szą mieć obustronne urządzenia do zaczepienia drąga przy 
wyłamywaniu drzwi. Wreszcie normy podają cechy żąda
nych zamków i uszczelnień. Te ostatnie wyłącznie gumowe
o przekroju kołowym średn. 15 mm. Dętki są dopuszczalne
o ile grubość ich ścianki jest nie mniejsza od 3 mm. Drzwi 
drewniane są dopuszczalne, grubość desek winna jednak 
wynosić conajmniej 24 mm. Stężenia m ają być umieszczo
ne po stronie zew nętrznej: trzy  poziome i dwa skośne. 
Drzwi takie m ają być od wewnątrz oklejone papierem. 
Zamki ich mogą być także drewniane (zasuwy klinowe).



Dopuszczalne je st też uszczelnienie z filcu naklejanego. 
Drzwi schronowych nie odpowiadających powyższym nor
mom wolno używać w schronach domowych, o ile były przez 
klijenta zamówione. W sprzedaży natom iast mogą się znaj
dować wyłącznie drzwi znormalizowane, opatrzone godłem 
firmy, numerem rejestracyjnym  i klauzulą urzędowego 
zbadania.

Kalkowski.

SKUTKI WYBUCHU — W NIOSKI DLA OPLG

W 1921 r. miał miejsce wybuch w Fabryce Azotowej 
w Oppau, który zniszczył cały kompleks budynków, wy
rządzając rozliczne szkody w promieniu koło 2 km. O si
le niszczycielskiej świadczy to, że na miejscu silosa, z ma
terjałem, który eksplodował, utworzył się lej o pow. 
140 X 100 m. i głębokości 18 m. Wyniki badań, prze
prowadzonych podczas usuw ania gruzów i napraw y usz
kodzeń, mogą z pewnemi zastrzeżeniam i być pomocne 
przy rozwiązywaniu problemów z dziedziny budownictwa, 
odpornego na atak i lotnicze. Stwierdzono: 1. Wszelkie 
wstrząsy rozchodzą się szybciej i dalej w wodzie grun
towej, niż w w arstw ach bezwodnych. Budynki, których 
fundamenty stały n a  suchym gruncie, lepiej przetrw ały 
katastrofę. 2. Budowle o przekroju poziomym wielobocz- 
nym lub kołowym, okazały się wytrzymalsze od prostokąt
nych. 3. Dobre i silne usztywnienia poprzeczne i podłuż
ne między dźwigarami dachowemi okazały się czynnikiem 
ważniejszym, niż wybór tego lub innego m ateriału.
4. Szwy dylatacyjne, idące aż do fundamentów, zmniejszy
ły działanie wybuchu, ew. lokalizowały je. 5. Budowle po
dziemne zamknięte, jak  np, kanały, przetrzym ały eksplo
zję dobrze (ciekawe z punktu widzenia budowy schronów 
podziemnych cylindrycznych). 6. W miasteczku, odległym
o 2 km. od źródła wybuchu, mniej uszkodzeń wykazały bu
dynki mieszkalne o ścianach działowych grub. 25 cm., do
brze związanych z głównemi, oraz o stropach należycie 
zakotwionych.

Bauwelt No. 30 z 23.7.1936. str. 709.
T. K

B U D O W N I C T W O  W O D N E .

KĄPIELISKO W BERTRICH.

Holder. Das staatliche Freibad in Bad Bertrich. Zentral- 
blatt der Bauverwaltung  1936. Nr. 34. s tr. 921. 14 
szp. dużo dobrych zdjęć i rys. konstr.

Baseny kąpielowe jako ośrodki sportu i zdrowia są 
magnesem, przyciągającym  w porze letniej liczne rzesze 
mieszkańców m iast. W naszych miejscowościach letnisko
wych można je — jak  dotąd — policzyć n a  palcach, w ar
to więc zwrócić uwagę n a  wzorowe urządzenie, wybudowa
ne kosztem rządu niemieckiego w ubiegłym roku w nad- 
reńskiem uzdrowisku Bertrich. Potok zasilający basen do
starcza w lecie średnio 4 1/sek miękkiej wody, zbadanej 
pod względem chemicznym i bakteriologicznym. Woda 
spiętrzona jazem, płynie około 300 m brukowanym kana
łem do krytego zbiornika. W ten sposób uzyskano różnicę 
poziomów 6.50 m i ciśnienie wody do ustępów i u rzą
dzeń oczyszczających basen, a  nadto bardzo pożądane ocie
plenie wody o kilka stopni. Basen o wym. 12 X 50 m po
dzielony jest na część pływacką, dług. 30 m i głęb. 3.20 m 
z urządzeniami do zawodów (bloki startowe) i skoków, o

raz część kąpielową o głębokości zmiennej od 0.80 — 1.10 
m. Przez przymknięcie odpływu poziom wody w basenie mo
że być zwiększony o 30 cm, a wtedy cała część kąpielowa

ołów

Fig. 1. Szczegół fu g i dylatacyjnej w dnie basenu.

nadaje się do zawodów pływackich. Obok basenu urządzono 
brodziankę dla dzieci o pow. 6 X 9 m i głębokości 40 cm. 
Krawędź basenu wznosi się 3 cm ponad poziom szerokich 
chodników, wyłożonych płytam i bazaltynowymi. Dwie fugi 
dylatacyjne, por. fig. 1, dzielą basen na części, których 
przesunięcie zapewnia papa niepiaskowana, zaś szczelność 
blacha miedziana 2 m m  i powróz ołowiany.

i T \

Fig. 3. Szczegół drabiny 
ze stopniami betonowymi 
nawleczonymi na rury  

bronzowe.

Fig. 2. Szczegół ściany ba
senu.

w — wyprawa wodoszczelna 
k — okładzina kamionkowa 
f  — uzbrojenie z siatki stal. 
b — płytki bazaltynowe 
p — piasek, c —. chudy beton

Ściany zbiornika są zbrojone obu stronnie siatką sta 
lową 150 X 150 X 6 mm i wyłożone płytkami kamionkowy
mi w kolorze jasnoblękitnym. Grubość ścian w części ką
pielowej 20 cm, w części pływackiej 40 cm, grubość dna



20 cm. K onstrukcja ścian jest widoczna z fig. 2. Drabiny 
są oryginalnej konstrukcji: stopnie betonowe o szorstkiej 
powierzchni, nawleczone na ru ry  bronzowe, fig. 3. Całość 
daje się wydobywać z łożysk (na zimę). Dzienna wymiana 
wody w basenie wynosi 10 — 15%  objętości, tj .  100 — 150 
m“ na 1000 ni3 objętości basenu. Całe kąpielisko z wszyst
kimi urządzeniami wybudowano kosztem 48 tysiący marek.

Kalkowski.

POGŁĘBIENIE STRUMIENIA ZA POMOCĄ 
ŁADUNKÓW DYNAMITOWYCH.

Przy budowie drogi w stanie Ohio (St. Zj. Am. P.) 
zaszła konieczność pogłębienia do jednakowej głębokości
2,4 m strum ienia Wolf Creek na odcinku ca 2 km. Szero
kość wynosi średnio 15 m, głębokość w ahała się od 1,0—2,5 
m. Łożysko kam ieniste (piaskowiec), w ijące się i nieregu
larne. Robotę wykonano za pomocą ładunków dynamito
wych, umieszczonych w ru rach  2”, w ciągu 140 godz. robo
czych. Zużyto 770 kg nitrogliceryny, 600 spłonek elektr., 
1800 m dru tu  miedzianego, 450 m ru r  żelaznych 2”.

Engineering News - Record N r  8 z 20.8.1936. S tr . 279.

T. K.

UKŁADANIE BETONU ASFALTOWEGO 
POD WODĄ.

Doświadczenia, otrzymane przy budowie i reperacji 
tam  przybrzeżnych w Galveston (Texas — St. Zjedn. Am. 
P.) wykazały możliwość układania gorącej mieszaniny as
faltowej w wodzie na różnych głębokościach. Mieszanina 
asfa ltu  (penetracja 30 — 40), piasku nadbrzeżnego i loes- 
su, ogrzana do temp. 200 — 230° C była opuszczana wprost 
na narzu t kamieni do wody morskiej, bez budowania ścia
nek i t. p. form  oraz uprzedniego wypompowywania wody. 
Beton poddawany był w ibracji przez 30 m inut i za pomocą 
drągów i łopat układany w formę nasypu trapezowego. 
Tem peratura po zakończeniu tego okresu spadła do 115" C. 
W jednym przypadku mieszanina miała skład następu ją
cy: asfalt — 18%, loess — 12% i piasek — 70% (około
1 : 0,75 : 4). Łatwość wykonania i mniejszy koszt budowy 
oraz dobre wyniki zachęciły do powtórzenia te j próby na 
większą skalę przy projektowanej robocie w Columbia.

Engineering N ews - Record N r  8 z 20 8.1936. S tr . 263,
282.

T. K.

F U N D A M E N T Y .

FUNDAMENTY CHŁODNI.

Przy zakładaniu fundamentów w środkowej Europie 
przyjm uje się granicę zam arzania n a  głębokości 1,20 m., 
choć podczas wielkich mrozów w zimie 1928/9 ziemia 
przemarzła w Niemczech do 1,50 m. Pod chłodnią jednak, 
która w dolnych pomieszczeniach będzie m iała przez cały 
rok b. nizką tem peraturę, granica zam arzania zejdzie da
leko niżej. Np. znaleziono pod chłodnią, o temp. —15° w 
dolnych kondygnacjach, g ru n t niezam arźnięty dopiero na 
głębokości 12 m „. przyczem przem arzanie grun tu  do te j 
granicy schodziło powoli po uruchomieniu instalacji chłod
niczej. Nie uwzględnienie powyższego w Rosji przy kilku 
budowach, fundowanych na w arstw ach wilgotnych, spo

wodowało szkodliwe ruchy gruntu , które zagroziły bezpie
czeństwu budynków tak, że musiano wstrzymać urucho
mioną baterię chłodniarek. Wobec tego obecnie zaczęto 
zakładać pod budynkami chłodni kanały, przez które prze
tłacza się ciepłe powietrze, nie dopuszczające do przem ar
znięcia ziemi pod fundam entam i. Jeśli mamy do czynienia 
z w arstw am i absolutnie suchemi, to ostrożności te są zby
teczne.

Die Bautechnik No. 38 z 28.8.1936. str. 547.

T. K.

FUNDAMENT POD MŁOT.

Ostatnie prace niemieckie pozwoliły na ustalenie pew
nych zasad, którymi się kierować należy przy budowie fun
damentów pod młoty.

1. Najlepszą wkładką między kowadło i fundam ent be
tonowy jest przekładka ze sprasowanych wiórów żelaznych, 
k tóra am ortyzuje uderzenie 25-krotnie lepiej od drzewa.

2. W ymiany kowadła i fundam entu oraz grubość 
wkładki powinny być tak  dobrane, aby ciśnienie na funda
m ent betonowy było niewie’e co mniejsze od 60 kg/cm ”, a 
to dla otrzym ania jak  największej wydajności kucia.

3. Pod fundam ent należy dać sprężyny stalowe, dostęp
ne dla kontroli.

4. Obciążenie dynamiczne g run tu  50% obciążenia s ta 
tycznego.

5. Głębokość fundam entu pod młotem w stosunku do 
sąsiednich fundamentów winna być taka, aby linia, łączą
ca spodnie krawędzie dwóch sąsiadujących fundamentów 
nie była bardziej strom ą, niż 1 : 3„ czyli że fundam ent pod 
młot może być albo wyżej, albo niżej od sąsiadujących, by
leby różnica poziomów nie przekroczyła % odległości.

Der Bauingenieur N r  33/34 z 21.8.1936. S tr . 342.

T. K.

C E R A M I K A  I  Z A P R A W Y .

PRZENIKANIE WILGOCI PRZEZ MUR CEGLANY.

Badania nad przenikaniem wilgoci przez m ury ceg'a- 
ne, przeprowadzone w Angielskiej S tacji Badawczej Bu
downictwa, doprowadziły do następujących wniosków:

1. Nawet gruba ściana z cegły wyprawiona lub nie, 
może przepuszczać wilgoć przez kanaliki włosko- 
wote.

2. O ile wskutek długotrwałych deszczów ściana od 
zewnątrz jest stale mokrą, wilgoć po pewnym cza
sie ukaże się na wewnętrznej stronie.

3. Przenikanie następuje prędzej przez ścianę, wysta
wioną więcej na działanie wiatrów, gdyż ciśnienie 
tegoż przyspiesza ruch wody w rurkach włoskowa- 
tych.

4. Czysto cementowa w ypraw a jest gorsza od cemen- 
wo - wapiennej, gdyż kurczenie się pierwszej po
woduje rysy, tworzące przejście dla wilgoci. Prócz 
tego trudniejsze murowanie na zaprawie cemento
wej powoduje gorsze wykonanie roboty.



5. Dla stworzenia nieprzepuszczalnej ściany nie wy
starcza użycie cegły nieprzepuszczalnej,

6. Jeżeli zawilgocenie nastąp i w sąsiedztwie bezpo
średnim drzwi, okien, komina, parapetów  i t. p., a 
pozatym wszędzie ściana jest suchą, mamy praw ie 
napewno do czynienia z wadMwym wykonaniem 
tych elementów.

7. Jako środki ochronne można zastosować powłoki 
asfaltowe, farby  olejne i inne środki. Najlepszą 
jednak ochroną je st ściana podwójna z pustą prze
strzenią w środku, gdyż wtedy już nie mamy prze
wodów włoskowatych.

Zalecając to rozwiązanie pominięto sprawę istnienia 
pary wodnej, zaw artej w  powietrzu w pustej przestrzeni 
między ścianami. Przy nagłym  spadku tem peratury  zew
nętrznej para ta  skropli się i w ytrącona woda może przejś • 
przez ścianę wewnętrzną, czyli otrzymamy ten sam wy
nik, jak i przy ścianie pojedynczej, choć natu ra ln ie  w 
mniejszych rozmiarach.

The A rchitekt and Building N ews No. 3505 z 21.2. 
1936. str. 261.

T. K,

WYPRAWA W APIENNA Z WŁOSIEM.

Jak wykazały badania angielskiej stacji badawczej 
budowlanej dodanie włosia do w yprawy wapiennej dla 
wzmocnienia tejże nie jest wskazane, a to  z następujących 
przyczyn: 1) włosie je s t b. trudno rozdzielić równomier
nie w całej masie zaprawy, ;2) przy dużej ilości ponad 
7,7 kg/m 3 zaprawy — wyprawa jest silniejszą, ale za to 
mało urabialną. Wynikałoby, że, biorąc pod uwagę koszt 
włosia i małą skuteczność, lepiej jest dodać do wyprawy 
cementu lub gipsu.

The A rchitekt and Building News No. 3514 z 24.4, 
1936. str. 109.

T. K,

UKŁADANIE PŁYTEK TERRAKOTOWYCH I T. P.

Powierzchnie, wyłożone płytkami b. często ulegają 
wybrzuszeniom, zapadnięciom, płytki zaś odstają od po
dłoża, przyczem objawy te  niekiedy w ystępują dopiero po 
kilku latach. Dla uniknięcia tego należy przestrzegać na
stępujących prawideł przy układaniu: 1) Nie używać pły
tek niezupełnie płaskich i o nierównych brzegach. 2) Spo
iny między płytkami nie mniejsze, niż 5 mm., aby zapew
nić dobre wypełnienie zaprawą. Nie wolno wypełniać spoin 
zaprawą wyciskaną od spodu z podłoża. 3) Płytki winny 
być zamoczone w wodzie i pociągnięte mlekiem cemento
wym od tyłu na 24 godz. przed ułożoniem. Moczenie w in
no być nie aa długie i nie za krótkie, przy poważniejszych 
robotach określi to próba, średnio dwie minuty. P rzy za
chowaniu tych przepisów otrzymamy dobre wyniki dla 
małych powierzchni, przy większych, jak  np. pływalniach 
to nie wystarczy. W tym  przypadku należy: 1) moczyć 
płytki przez dwie minuty, 2) powlec em ulsją bitumiczną 
płytki od tyłu i podłoże betonowe, 3) układać płytki na 
zaprawie: 1 cz. objętościowo emulsji bitum, i 1 cz. ce
mentu. Sposób ten jest droższy od poprzedniego, to też 
ew. możnaby zastosować metodę mieszaną, polegającą na 
podzieleniu całej powierzchni na kw adraty o pow. 0,5 nr. 
ograniczonych szwami dylatacyjnemi <?ru h. ],?. mm., wy

pełnionych kitem asfaltowym. W ewnątrz kwadratów ukła
danie miałoby miejsce tańszą metodą.

The A rchitekt & Building News No. 3522 z 19.6 1936. 
str. 344-

T. K.

K O N ST R U K C JE  D R E W N IA N E .

SILOS DREWNIANY O POJEMNOŚCI 1600 t.

Mimo dużego rozpowszechnienia silosów żelaznych i 
żelbetowych, budowa silosa drewnianego czasami jednak 
może okazać się korzystną, gdyż daje ona nizkie koszty 
inwestycji, szybkość wykonania, długotrwałość przy tanim  
utrzym ariu  i wreszcie w poszczególnych przypadkach od
porność na działanie niektórych czynników chemicznych. 
Te właśnie przyczyny skłoniły, pewne przedsiębiorstwo w 
środkowych Niemczech do postawienia osobno stojącego si
losa z drzewa. Składa się on z 4 zbiorników o przekroju 
kwadratowym 6 X 6 m. Górna krawędź znajduje się 16,67 
m., a wyloty 4,5 m. nad powierzchnią ziemi. Wokoło zbior
ników są odpowiednie pomosty i podnośniki. Pojemność 
każdego zbiornika 300 m3, co przy cięż. wł. przechowywa
nego m aterja łu  =  1,3 daje ciężar koło 400 t., czyli 1600 
t. dla całości. Budowę wykonano w 6 tygodni w 1935/6.

Die Bautechnik No. 32 z 24-7. 1936. str. 435.

T. K,

RÓ ŻNE.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY MOST.

American Institu te  of Steel Construction (Amerykań
ski In sty tu t Budownictwa Stalowego) organizuje co roku 
konkurs na najpiękniejszy most stalowy. Na ostatnim, 
ósmym z rzędu, ju ry , składające się z 2 architektów, 2 in
żynierów i 1 arty sty  m alarza, rozpatrzyło 31 budowli, u- 
kończonych w 1935 roku. Mosty podzielone są na 3 katego
rie  wg kosztu budowy: od miliona doi. wzwyż, od 250.000 
do miliona i poniżej 250.000 doi. Pierwszą nagrodę zdoby
ły: w kategorii I — most dług. 1 km nad N iagarą koło wo
dospadu, w II — koło Cleveland (Ohio) nad doliną Rocky
— 300 m i w III  — koło Wellston (Michigan) nad rzeką 
Manistee. Na mostach nagrodzonych umieszcza się tablicę 
pam iątkową ze stali nierdzewnej.

L'ossature metallique N r  9 z 1936 r. S tr. 394.

T. K

PRZESUNIĘCIE WIEŻY ZE ZBIORNIKIEM

W Los Angelos niedawno przeniesiono, bez rozbierania, 
na odległość 100 m zbiornik wodny o pojemności 340 m3. 
Zbiornik spoczywa na wieży że'aznej. Wysokość łączna kon
strukcji 38 m, ciężar 65 t. Przy przeniesieniu głównym pro
blemem było zabezpieczenie się przed naporem w iatru, któ
ry  w omawianej miejscowości b. często nagle się pojawia 
z szybkością 50 mil/godz. W tym  celu uprzednio należało 
obciążyć konstrukcję u dołu balastem  95 t  dla zwiększenia 
stateczności. Samo przesunięcie nie licząc przygotowań 
przeprowadzono w 20 godzin przy użyciu 40 robotników.

Engineering N ews Record z 13.8.1936. S tr. 237.

T. K,



NIEDYSKRECJE BUDOWLANE
*

* *

Znamy poważnych inżynierów, 
którzy w laboratoriach poświęcają 
czas na badania wpływu na jakość 
betonów zawartości pyłów w kru
szywie. Badają oni w jakiej ilości
i kiedy domieszki pyłów mogą oka
zać się szkodliwe. Znamy pozatem 
zebrania i narady najpoważniejszych 
znawców zagadnień betonowych, 
które doprowadziły do opracowania
i wydania polskich norm P N /B  196 
z odnośną wyraźną normą u ję tą  w 
§ 1. — Po co to wszystko? Czy nie 
próżna była tu  praca i fa ty g a  ze
branych uczonych i inżynierów- 
praktyków. Wszak i dawniej i bardzo 
często obecnie na robotach betono
wych warunki techniczne w najpro
stszy sposób bez niepotrzebnych kło
potów rozwiązują tę kwestję, a m ia
nowicie rozróżniają i kwalifikują żwir 
dzieląc go na dwa gatunki; 
r z e c z n y  (żwir godny pełnego 
zaufania) i k i o f p a l n i i a i i j y 1 (jak 
gdyby dopuszczalny, ale zawsze 
podejrzany). N aturalnie, „rzeczny" 
żwir, żeby zasłużyć na zaufanie, mu
si być wyjęty bezpośrednio z wody 
lub z terenów, zalewanych prze?, 
współczesne wody, — najlepiej jest, 
jeżeli posiada jako świadectwo po
chodzenia domieszkę muszli (na pla
cu budowy, przed użyciem do beto
nu skorupiaki zwykle są starannie 
odrzucane); żwir pochodzący z wiel
kich potoków z dawniejszych okre
sów geologicznych, wykopany obec
nie na suchem miejscu i bez muszli, 
będzie uznany za kopalniany i choćby 
nie posiadał wcale, jak to często się 
zdarza, lub posiadał minimalne do
mieszki pyłów, będzie traktowany 
jako technicznie mniej wartościowy. 
Zato żwir wzięty z dna rzeki, choćby 
zawierał znacznie więcej namułów, 
będzie uznany za jedynie godny zau
fania. Posuniemy tu  niedyskrecję 
swoją do przypuszczeń, że możliwe 
są wypadki, że dostawca żwiru do
rzuca czasem kilka muszli i „uszla
chetnia" w ten sposób jego gatunek 
ku zadowoleniu nadzoru techniczne
go kontrolującego roboty.

Nie zajmujemy się tu  naturalnie 
krytyką dopuszczalnej tolerancji dla 
ilości pyłów w kruszywie, k tóra w §
1 PN/B-196 została u ję ta  wyraźnie
i, jak wiadomo, z dużą ostrożnością. 
Twierdzimy jednak stanowczo, iż przy 
obecnym stanie wiedzy o betonie i*

nachronizmem jest utrzym ujący się 
podział żwiru na rzeczny i kopalnia
ny; jest to nom enklatura dogodna 
może ze względów konkurencyjno- 
handlowych dla żwirników wiślanych, 
lecz k tóra właściwie technicznie n.x 
nie mówi, spraw ia nieraz duże kłopoty
i podnosi często koszty budowy, a w 
każdym razie nie dodaje laurów lyro, 
którzy z uporem godnym lepszej 
sprawy, ją  kultywują.

*

Już od pewnego czasu pismo High
ways and Bridges podaje na swoich 
łamach polemikę czytelników na te
m at wykonywania robót publicznych 
pod bezpośrednim zarządem własnym 
lub przez przedsiębiorcę. Ostatnio 
ogłosiło ono sprawozdanie pewnego 
miejskiego inżyniera w tej sprawie.

Według poglądu tego urzędnika- 
-specjalisty oba systemy m ają swe 
złe i dobre strony. Dla ułatwienia 
dyskusji pan ten przytoczył 10 arg u 
mentów przemawiających za w łas
nym zarządem i 10 za oddawaniem 
robót z przetargu. W każdym z tych 
punktów podaje on wyjaśnienie opa
rte  na własnym doświadczeniu, nie 
tw ierdząc zresztą, że te  20 argum en
tów w pełni wyczerpują zagadnie
nie i że dyskusja nie będzie się prze
dłużać.

Podajemy dwa z tych punktów 
dyskusyjnych:
1. Argum ent na korzyść własnego 

zarządu: „nie ma potrzeby prze
widywać zysku”.

A utor odpowiada: zgoda, ale 
określenie zysk może być ujęte 
w różny sposób. Zysk może obej
mować specjalne usługi przedsię
biorcy, oprocentowanie kapitału, 
s tra tę  na m aterjale lub inne po

zycje, które w zarządzie w łas
nym również muszą być brane 
pod uwagę.

2. Na argum ent że „praca we wła
snym zarządzie eliminuje moż
liwość nadmiernych zysków lub 
s tra t, a wydatkowanie na nią 
następuje równoległe i równowa
żnie do wykonanej roboty", autor 
odpowiada:

„Przy systemie przetargowym 
nadm ierny zysk nie je s t aktualny. 
K onkurencja jest naogół zbyt sil
na, aby to mogło mieć miejsce. 
Wypadki takie mogą się zda
rzyć w szczególnych okolicznoś

ciach np. wybitne oddalenie miej
sca budowy, brak materjałów  lub 
robotnika, nadzwyczajne wahania 
cen i t.p. Przedsiębiorca moża 
wówczas stawiać za wysoką ofer
tę ; trzeba jednakże pamiętać, że 
zarząd bezpośredni, również nic 
jest wolny od podobnego ryzyka 
w tych wypadkach”.

„Zbyt wielkie s tra ty  są naogół 
wynikiem za niskiego oferowania 
przez firm ę doświadczoną lub 
nową. Dla urzędnika nadzorują
cego je st nieprzyjemnem stawiać 
wymagania w rzeczach, o których 
z góry wiemy, że nie są zapłaco
ne, co do których jednak przed
siębiorca przyjął zobowiązania. 
Doprowadza się w ton sposób do 
upadłości ludzi ciężko pracujących
i zwalczających przeszkody nie- 
dopokonania. Trzeba też pamię
tać o stratach dostawców i wo- 
góle przemysłu, które stąd bez
pośrednio wynikają".

„Nadmierne s tra ty  mogą pow
stać i z innych przyczyn, gdyż
i w ytraw ny przedsiębiorca może 
się znaleść wobec nieszczęśliwych 
okoliczności: np. przy budowie ka
nalizacji na tra fić  na piaski ru
chome, co jest klęską przy tego 
rodzaju robotach”.

„Niektórzy więc uważają, że 
budujące władze winny same po
nieść ryzyko, nie zyskując i nie 
tracąc w poszczególnych wypad
kach i że dlatego jedynie racjo
nalne rozwiązanie polega na wy
konaniu robót publicznych we wła
snym zarządzie przy istnieniu wła
ściwego nadzoru”.

Nie wszczynamy dyskusji meryto
rycznej, rozporządzając tylko frag
mentem jej całokształtu.

W każdym razie treść i form a fra 
gmentu dowodzą, że objektywne gos
podarcze podejście do tego zagadnie
nia je s t możliwe u reprezentanta wła
dzy zleceniodawczej i że istnieje kraj 
w którym takie podejście widocznie 
spotyka się z aprobatą opinii publi
cznej i nie naraża urzędnika na za
rzu t braku troski o interes publiczny.

Z pewną też zazdrością spogląda
my na Anglję, gdzie w urzędniku 
poważne zainteresowanie budzi los 
przedsiębiorcy i, gdzie o jego stra
tach mówi się publicznie, jako o rze
czy gospodarczo szkodliwej i budzą
cej uczucie przykrości w urzędowym 
przedstawicielu zleceniodawcy.
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Ż Y C I E  B U D O W L A N E
POLEMIKA NA TEMAT DALSZYCH LOSÓW POLITYKI 

BUDOWLANEJ.

W Kurierze Porannym  z dnia 19 sierpnia b. r. w 
dziale gospodarczym ukazał się ary tku ł o dość sensacyj
nym tytule „Nowe nożyce w gospodarstwie polskim". — 
Jako punkt wyjścia au to r artykułu  wziął obserwowaną 
obecnie różnicę w natężeniu inwestycji budowlanych i m a
szynowych. -Gdy wskaźnik budownictwa mieszkaniowego 
doszedł z końcem roku 1935 do poziomu około 60, równocze
śnie inwestycje maszynowe w ykazują znacznie mniejsze 
nasilenie (wskaźnik 35).

Autor przypuszcza, iż ta  rozbieżność powstała głów
nie z tego powodu, iż czynniki publiczne w ostatnich la 
tach zbyt wiele uwagi poświęciły budownictwu mieszkanio
wemu. W efekcie zatem ze szkodą dla trwałości zatrudnie
nia kapitały zam iast skierować się do inwestycji fabrycz
nych szukały lokat w budownictwie. Jako ostateczna kon
kluzja została w artykule wyrażona obawa, iż ten stan 
rzeczy grozi wzrostem bezrobocia, gdyż „tylko nowopow
stające zakłady przemysłowe zatrudnić mogą trw ale i sy
stematycznie robotników, dom zaś zatrudnia robotników 
jedynie podczas budowy, po ukończeniu natom iast nie wy
maga już sił roboczych". i

Jak  więc widzimy jest to typowy przykład uprosz
czonego rozumowania i pochopnie wyciąganych wniosków. 
Opinja publiczna daje się łatwo zapomocą tego rodzaju 
przejaskrawień nastaw iać i z tego powodu należy tra k 
tować tego rodzaju enuncjacje jako poważne niebezpie
czeństwo w racjonalnym  kształtowaniu naszej polityki go
spodarczej.

Dobrze się zatem stało, iż w tym  samym piśmie uka
zał się artykuł p. t. Blaski i cienie koniunktury budowla
nej, który stanowi odpowiedź na atak frontowy wymierzo
ny w budownictwo, a zarazem s ta ra  się w sposób objek- 
tywny przedstawić potrzebę konsekwencji w po'ityce bu
dowlanej i niebezpieczeństwo, wynikające z gwałtownych 
zmian torowiska.

Dajemy tu  w skrótach przebieg myśli te j odpowiedzi.

Autor stwierdza na podstawie danych cyfrowych, iż 
budownictwo mieszkaniowe w roku bieżącym osiągnie za-' 
pewne wskaźnik około 70, a zatem mamy do czynienia ze 
zjawiskiem ekonomicznym o silnej dynamice, którego 
wpływ na całośd zjawisk gospodarczych jest obecnie jed
nym z najbardziej decydujących.

Prosty rachunek unaoczni nam  wielkość tego wpły
wu. Wzrost wartości sum przeznaczonych na cele mieszka
niowe w chwili obecnej w stosunku do roku 1932 wyraża 
się w przybliżeniu cyfrą około 250 milionów złotych rocz
nie, a zatem o tyle więcej płynie obecnie rocznie na za
trudnienie rąk  roboczych, które znajdu ją pracę w całym 
cyklu produkcji materiałów budow’anych, ich transportu
i na samej budowie, Jeżeli przyjmiemy średni zarobek ro
czny robotnika około 1200 zł., to  dojdziemy do im ponują
cej cyfry 210.000 robotników, którzy dodatkowo znaleźli 
zatrudnienie wskutek zwiększenia się budownictwa miesz
kaniowego ponad jego poziom z roku 1932.

W naszych w arunkach cyfra 210.000 robotników, któ
rzy znaleźli dodatkowo zatrudnienie, jest tak  poważna, iż 
w sposób zdecydowany wpłynęła ona na kształtowanie się 
ogólnej koniunktury, której odzwierciadlenie obserwuje

my i w ogólnym wskaźniku produkcji przemysłowej i w 
zm niejszającej się cyfrze bezrobocia i we wzroście, kon- 
sumcji, trasportów  kolejowych, wpływów skarbowych itd.

Jeżeli zatem chcemy odwrócić się od budownictwa, to 
pam iętać musimy przedewszystkiem, iż nie tak  łatwo zna
leźć można równie skutecznie i żywiołowo działający in
strum ent ożywienia gospodarczego. Kapitały, które łatwo 
kieru ją się do lokat w budownictwie, nie tak łatwo można 
przestawić n a  tory  inwestycji przemysłowych.

Gdy zatem  w sposób zupełnie natu ra lny  kapitały szu
kają  lokat w budownictwie, chęć gwałtownego skierowa
n ia ich do innych inwestycyj może wywołać tylko ten sku
tek, iż zniszczymy jeden instrum ent zatrudnienia, zanim 
stworzymy na jego miejsce równie skuteczny drugi.

- Polityka w tym  zakresie musi być zatem bardzo o- 
strożna. Liczyć się trzeba, iż obecny ruch budowlany opie
ra  się w głównej mierze na zupełnie naturalnych i zdro
wych podstawach, gdyż znajduje łatwo lokatorów, którzy 
chcą i mogą opłacić am ortyzację i oprocentowanie tych in
westycyj.

Również błędnem jest przypuszczenie, iż traktować 
można inwestycje przemysłowe w oderwaniu od wzrostu 
rynku zbytu. W zrost bowiem inwestcji nie jest możliwy 
bez wzrostu konsumcji. Potrzeba inwestycji rodzi się ja 
ko natu ralne następstwo rentowności produkcji, które 
jest skutkiem wzrostu zbytu. W te j sytuacji budownictwo 
jest naturalnym  prekursorem  ożywienia całej produkcji 
przemysłowej. Nie je s t przypadkiem,, iż w W arszawie po 
dwu wystawach budowlanych mamy obecnie pokaz prze
mysłu inwestycyjnego.

O ile słuszne je st nawoływanie obecnie do zwiększe
nia inwestycji przemysłowej, o tyle wręcz szkodliwe jest 
łączenie tego apelu z wzywaniem do nagłego zaniechania 
popierania ruchu budownictwa mieszkaniowego. Gdyby
śmy bowiem postąpili w myśl tak  radykalnie sformułowa
nych haseł, to mielibyśmy już w przyszłym roku gwałtow
ne załamanie koniunktury.

REFLEK SJE Z WYSTAWY METALOWEJ
I ELEKTROTECHNICZNEJ.

Jedna z tablic statystycznych w hali H utnictw a na 
W M EL wykazuje znaczny im port wyrobów stalowych, 
gdyż odlewów z pieców elektrycznych, bloków, stali spec
jalnej oraz innych wyrobów sta1 owych łącznie importo
wano w 1935 roku 38.800 tonn wartości okrągło 
23.000.000 zł. ; j

Jednocześnie wystawione eksponaty wykazują, że 
chyba nie istnieje ani jeden rodzaj, przynajmniej odlew
niczej, specjalnej stali, k tóry  nie byłby produkowany 
u nas.

A pomimo to nie zgadzam się z określeniem całego 
tego im portu jako „zbędnego", gdy chodzi o stosunek do 
zagadnienia im portu ze strony konsumentów, jeżeli nawet 
niedość patriotycznie ustosunkowanych do rodzimych za
gadnień gospodarczych, to  chętnie unikających formalno
ści i s tra ty  czasu, związanych z reglam entacją przywozu.

Nasze wytwórnie wyrobów ze specjalnej stali dają 
najczęściej tak  długie term iny wykonania ich, że szczegól
niej w w arunkach pracy o charakterze sezonowym, są one 
nie do przyjęcia, nawet gdyby te term iny były zawsze do
trzymywane, nie mówiąc już o częściach zamiennych dla 
maszyn, unieruchomionych przypadkowym uszkodzeniem.



Tak długie term iny wytwórnie nasze tłómaczą małym 
zapotrzebowaniem naszego rynku wewnętrznego, zniewa
lającym do zbierania zamówień póki ich się nie zbierze 
na cały ładunek pieca, wynoszący np. 10 tonn.

Według mnie takie motywowanie jest stwierdzeniem 
faktu, że w te j dziedzinie nasze wytwórnie nie są dosta
tecznie przystosowane do warunków rynku wewnętrznego, 
ho powinny instalować piece o znacznie mniejszym ładun
ku, bodaj nie przekraczającym  1 to n n y 1).

Nie przypuszczam, aby przy nowoczesnej mechaniza
cji obsługi pieców np. elektrycznych, eksploatacja tako
wych o małej pojemności tak  znacznie podnosiła koszty 
produkcji, że stałaby się zupełnie nieopłacalną lub nie
konkurencyjną. Zresztą czas płaci, czas trac i — prawie 
zawsze przy krótszym term inie wykonania można osiągnąć 
wyższą cenę od konkurenta, proponującego dłuższy te r
min.

Sądzę, że specjaliści zechcą fachowo wyjaśnić to z ja
wisko, które dla nas konsumentów jest anom alją, nie tru d 
ną do usunięcia przez producentów w ich własnym inte
resie przy dobrej woli, większym zainteresowaniu się n a
wet skromnym rynkiem wewnętrznym i większą ruchliwo
ścią przy zaspakajaniu jego potrzeb. N iedostateczną ruch
liwością tłumaczę sobie np. fak t sprowadzenia z zagrani
cy, używanego do rozpiłowywania bloków tw ardych ga
tunków kamieni, jak  np. gran it, stalowego śru tu  łam a
nego (Stalm asy), będącego właściwie produktem ubocznym 
fabrykacji odlewów ze specjalnej stali.

Inż. K. Stronczyński.

1 ZJAZD OGRZEWNIKÓW POLSKICH 
WARSZAWA 5-8/IX-1936 r.

Zjazd, który poraź pierwszy miał zebrać do wspól
nych narad  ogrzewników polskich, poświęcony został ob
radom nad rozmaitymi działami techniki centralnego 
ogrzewania i wentylacji i pokrewnych urządzeń jak : in
stalacje dezynfekcyjne, pralnie mechaniczne, kuchnie pa
rowe i gazowe, suszarnie i t. p.

N a sali obrad zgromadziło się ponad 200 fachowców 
z te j specjalności, reprezentujących sam przemysł prze
twórczy, wolnopraktykujących inżynierów i techników 
oraz przemysł w ytw arzający m aterja ły  do tych urządzeń.

W przemówieniu wstępnem przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego p. inż. Drzewiecki podkreślił rozwój tech
niki ogrzewniczej na ziemiach polskich. Obecnie na tem 
polu pracuje u nas ponad 250 firm  i około 500 inżynie
rów i techników. Nasz przemysł wytwórczy zaspakaja po
trzeby techniki ogrzewniczej i pokrewnych działów tech
niki san itarnej prawie w 100 '/.

Ten dział instalacyj budowlanych ma przed sobą du
żą przyszłość, gdyż rozwój techniki budowlanej idzie w 
kierunku zaspokojenia w zrastającej stopy życiowej ludno
ści miejskiej.

W arunkiem jednak, od którego zależy szybkość roz
woju, jest możność obniżenia zarówno kosztów inwestycji 
początkowej jak  i kosztów eksploatacyjnych. Istnieje

’) Zwracamy uwagę, iż w ostatnim  zeszycie Przeglą
du Tcclinicznego poświęconym odlewnictwu są opisane do
świadczenia na temat bilansu cieplnego i materiałowego 
elektrycznego pieca odlewniczego, które to doświadczenia 
były przeprowadzane w piecu o ładowności 750 kg. (przyp. 
red).

współzależność między postępem a rynkiem zbytu, przy
czem oba te  czynniki wzajemnie w arunkują linję rozwo
jową.

Celem zatem obrad Zjazdu jest właśnie zebranie do
świadczeń, wspo’ne ich przedyskutowanie tak , by można 
było znaleźć rozwiązania dobre i oszczędne, o które rynek 
woła.

Po powitaniach wstępnych reprezentantów  władz, 
uczelni wyższych i pokrewnych przemysłów rozpoczęły się 
właściwe obrady.

Pierwszy wygłosił re fera t p. prof. inż. Bąkowski na 
tem at „Dzisiejszy stan  techniki ogrzewania i wietrzenia".
— Nie sposób streścić tego zwięzłego referatu . Podajemy 
zatem tylko niektóre jego myśli i wnioski.

Zwracając uwagę na tendencje oszczędności w eks
ploatacji zwrócił uwagę referen t n a  ogrzewanie przy uży
ciu ciepła odpadkowego w przemyśle, na przystosowanie 
kotłów do opału paliwem pośledniejszem zam iast koksu.

Najwięcej myśli i wysiłków wymaga popchnięcie tech
niki wentylacyjnej n a  to ry  racjonalnej i popularnej reali
zacji. Większość dotychczas zainstalowanych instalacyj 
nie spełnia swego zadania i dlatego są nieczynne, depopu- 
laryzując tem samem w opinji publicznej kwestję wenty
lacji. Dopiero w ostatnich czasach przy współpracy higie
nistów stwierdzono, że dobra w entylacja musi dostarczać 
nietylko świeżego powietrza, ale również o pewnej tem 
peraturze, wilgotności i szybkości, W ten sposób pojęcia 
wentylacji łączy się z pojęciem zapewnienia „właściwego 
klim atu" naszym wnętrzom.

Kwestji wentylacji poświęcił następny refera t p. Dr.
B. Nowakowski, który podkreślił potrzebę popularyzacji 
w ietrzenia. Ogólną tezą tego refera tu  jest, iż rozwój tech
niki w ietrzenia zależy od dwu czynników t. j. od um iejęt
ności wykonania dobrze działających instalacyj w ietrzą
cych i od stworzenia nawyku dobrego powietrza w naszych 
mieszkaniach, biurach i w arsztatach pracy.

Pozatem zostały wygłoszone następujące re fera ty :
Dr. inż. R. Dawidowski — Środki opałowe w ogrzew- 

nictwie,
H. Makowski — Mierzenie ciepła w ogrzewaniach 

centralnych i podział kosztów między użytkowników,
B. Chybowski — Ogrzewanie parowe — próżniowe,
inż. E. Stankiewicz —  Uwagi o normach do oblicza

n ia ogrzewań centralnych,
inż. E. Zielski — Ruch ciepła w kościołach ogrzewa

nych okresowo.
Poza referatam i w czasie Zjazdu odbyło się wspólne 

zwiedzenie W ystawy Met. i El., k tóra w dzia'e ogrzew- 
nictwa, wentylacji i pralni zawiera szereg bardzo intere
sujących eksponatów.

Uczestnicy Zjazdu mieli również możność zwiedzenia 
wielu budowli w W arszawie, na których demonstrowano 
rozmaite urządzenia z zakresu ich specjalności.

ZJAZD BETONIARSKI W WARSZAWIE.

W dniach 6 — 8 grudnia odbędzie się w W arszawie 
pierwszy raz w Polsce Zjazd Betoniarski.

Zjazd ten ma na celu pierwsze wspólne zebranie się 
wszystkich osób, pracujących w betoniarstw ie i interesu
jących się tym  zawodem, a więc właścicieli i pracowników 
betoniarni i wytwórni sztucznych kamieni, badaczów nau
kowych w te j dziedzinie oraz przedstawicieli odbiorców



t. j. władz i przemysłowców budowlanych, — ponadto zaś 
wytwórców i dostawców m ateriałów  i maszyn, używanych 
w betoniarstwie.

Zjazd jest konieczny, ponieważ poziom betoniarstw a 
w Polsce je st bardzo niski, pomimo iż inne gałęzie budow
nictwa, a w szczególności stosowanie żelbetu, stoją stosun
kowo wysoko i dorównywają w zupełności zagranicy. B ar
dzo niski poziom betoniarstw a pochodzi stąd, że nie ma 
ono opieki praw nej (nie obejmuje go Prawo Przemysło
we), ani zawodowej, gdyż brak  je st organizacji obejm ują
cej ogół betoniarzy, ani też techniczno - naukowej. Zjazd 
Betoniarski ma za zadanie zapoczątkować organizacyjne 
zespolenie się betoniarzy polskich.

Ponieważ betoniarstw o je s t znacznym konsumentem 
cementu, gdyż w r. 1935 według danych Głównego U rzę
du Statystycznego zużyło ono ok. 70.000 tonn, t. j. 10% 
całego zbytu, przemysł cementowy w ystępuje z in icjaty
wą unowocześnienia betoniarstw a i dźwignięcia go do wy
żyn, wymaganych przez obecny stan  techniki budowlanej, 
tak jak  to  już uczynił przemysł cementowy w zakresie 
żelbetnictwa przez zorganizowanie w r. 1931 pamiętnego
I Polskiego Zjazdu Żelbetników,

Zjazd obejmuje re fera ty  fachowo - techniczne i zawo
dowe, zajmie się spraw ą utworzenia rzemiosła betoniar- 
skiego i uregulowania spraw  ustawodawczych w zakresie 
tego zawodu.

Przewiduje się następujące tem aty referatów :

I. R efera ty  techniczne.

1. Obecny stan  rozwoju betoniarstw a w Polsce.
2. N orm alizacja wyrobów betonowych.
3. Możliwości mechanizacji pracy w betoniarniach.
4. Stosowanie sztucznego kam ienia w Polsce i zagad

nienia z tym  związane.
5. Znaczenie betoniarstw a w rozwoju gospodarczym 

kraju  i jego obronności.

II. R efera ty  zawodowe.

1. Utworzenie rzemiosła betoniarskiego.
2. Zagadnienie podatkowe w betoniarstwie.
3. Konieczność utworzenia organizacji zawodowej.
4. Sprawa własnego pism a zawodowego.
Oprócz referatów  urządzone będą wycieczki na godne 

zwiedzenia budowle betonowe i do betoniarni oraz w ysta
wa betoniarska z pokazem nowoczesnych m ateriałów, n a 
rzędzi, form, maszyn i metod przyrządzania i obróbki be
tonu oraz kam ienia sztucznego.

Aby Zjazd ten był jak  najliczniejszy udział w nim 
będzie bezpłatny z w yjątkiem  udziału w wycieczkach (za 
zwrotem kosztów przejazdów) i w wystawie, na której 
miejsce na stoiska będzie również bezpłatne, celem zachę
cenia jak  największej ilości wystawców.

Czas trw an ia  W ystawy przewiduje się na 1 tydzień:
6 — 13. X II. r. b.

ZAWIADOMIENIE.

Z dniem 1 lipca r. b. w lokalu Stowarzyszenia Tech
ników Polskich w W arszawie przy ul. Czackiego 3/5 zo
stał uruchomiony DZIAŁ POŚREDNICTW A PRACY IN 
ŻYNIERÓW I TECHNIKÓW  przy Oddziale Pośrednic
twa Pracy dla Pracowników Umysłowych Wojewódzkie
go Biura Funduszu P racy na miasto stołeczne W arszawę.

Dział ten czynny je s t codziennie od godz. 12-ej do 
14-ej, w soboty zaś od godz. 11-ej do 12-ej min. 30.

W YJAŚNIENIE.

W związku z artykułem  „K onstrukcja galerii kina w 
gmachu Tow. Assicurazioni Generali T rieste (str. 315) 
otrzymaliśmy od p. inż. Zdzisława Gillewicza lis t treści na
stępującej, który po porozumieniu się z; Autorem artykułu 
p. inż.-arch. Edwardem Natolskim zamieszczamy jako 
uzupełniające wyjaśnienie; do rys. 1:'

W  związku z opisem technicznym (w  N rze 8 P. B .) 
str. 315 — kina w\ nowobudującym się gmachu T. A . G. T. 
przy ulicy Z łotej 7/9 umieszczony został szemat konstruk
cy jny rys. 1. N a  powyższym  oznaczono slupy kółeczkami 
z literami. Umieszczone oznaczenia M 2 i N , mogłyby wpro
wadzić m niej uważnego czytelnika w błąd, jedynie bowiem 
w pierwotnym  projekcie, przewidziane były podpory galerii 
jako słupy M 2 i N », które w projekcie późniejszym zastą
pione zostały przez ram g żelbetową ó L  =  15,10, m  (0» — 
Ls i Ot> -—• La) co zresztą A utor w tekście zaznaczył.

RUCH BUDOWLANY, A BUDOWA SCHRONÓW 
W NIEMCZECH.

Prezydent prowincji wschodnio-pruskiej Koch w spra
wozdaniu radiowem z ruchu budowlanego w Prusach 
Wschodnich w roku bieżącym (audycja z końca sierpnia) 
podał do wiadomości publicznej następujące cyfry doty
czące budownictwa mieszkaniowego:

mieszkań wybudowano ogółem 11.000
cegieł zużyto 600.000 000 sztuk
cementu zużyto 275.000 tonn
żelaza zużyto 88.000 „
W przeliczeniu na 1 mieszkanie cyfry te dają : 

cementu — 25 tonn, 
żelaza — 8 tonn.

Wysokie cyfry spożycia żelaza i cementu nie dowodzą 
jednak luksusu budownictwa mieszkaniowego w Prusach 
Wschodnich (mieszkania budowano małe, 2 —■ 3 izbowe — 
głównie robotnicze), ale głównie masowej budowy schronów 
przeciwlotniczo - gazowych w poszczególnych blokach mie
szkań robotniczych.

Jako komentarz dodamy jeszcze, żs opublikowanie tych 
danych wywołało konsternację i wielkie niezadowolenie w 
Berlinie, ze zrozumiałych zupełnie powodów, odsłoniło bo
wiem jeszcze raz  aż nazbyt jasno ta jn ik i wielkiej koniun
k tu ry  w obecnych Niemczech.

Bauwelt No. 30 z 23.7. 1936. str. 709.
Inż. W. B.

KOSZTY BUDOWLANE W ST. ZJEDN. AM. P.

W skaźniki dla 1914 r. i=  100. (dolary papierowe) — 
średnia dla 12 m iast, czerwiec 1936.

Płace 203
M aterjały  160
Koszty budowlane łączne 178

W edług prowizorycznych danych Federalnego Banku 
Pożyczek na Domy Mieszka'ne koszt budowy 6-pokojowe
go domu o 680 m.° w  30 m iastach w ahał się w lipcu r.
b, od

6,88 dol/m 3 w Kolumbji (południowa Karolina) 
do 9,74 „ „ w Chicago (Illinois)
Dodać należy, że, jak  podaje prof. L. A rm bruster w 

„Bauwelt" (Nr. .34/1936 str. 812), płaca m urarza wynosi 
w Nowym Jorku 1,75 dol/godz.

The Constructor No. 7 — lipiec 193(1 str. 48 i 50.

T. K.



CENY MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

VI. 1936 VII. 1936 VII 1936 VIII. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 45.5 46.1 Koszty budowy 58.4 58.6
Ceny drewna obrobionego 42.2 42.5 Koszty utrzymania 60.8 60.5
Ceiny żelaza 70.9 70.9

Ceny mat. bud. 48.9 49.4

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za płytki kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zl.:

kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m3 — I gatunek — żółte
i czerwone 16.75 zl., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 z ł , I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat. 
o 0.35 zł., W II gat. o 0.30 zł.

plinta su wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne ■— 5.65 zł.,

holkełe wąskie — 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

w ana żółta — 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i  sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą sie 

o 0.50 złotych na m3, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana 41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 43 — 73, dziu
rawka, zw. budowlana 33 — 48, licówka I  kl. 60 — 90, ce
gła kanaliz. I  kl. (wytrz. do 230 k g -'em3, nasiąkł. 8.2%) 
60 — 90, I I  kl. 50 — 80, cegła stropowa Foestera  25 x 
15 x 10 —- 65 — 91, dachówka karpiówka I  kl. 70 — 80,
I I  kl, 60 — 70.

Dekarskie materjały
Notowania Zw. Wytw. Tekt. Smoł. i A sfaltu  bez zmia

ny (p. zesz. 8/36).
F irm a „E tern it"  notuje następujące csny za eternit 

plaski i fa lis ty :
a) w ład. wagon, loco fabryka w Górce st. Siersza Wod

na — płytki płaskie 40 X 40 cm za 1000 sz t.: szare — 300 
sł, czerwone — 400 zł, ciemno - brązowe — 360 zł.
płyty faliste 6 mm — 2400 X  1100 za 100 sz t.: szare — 
800 zł, czerwone — 940 zł.

b) orientacyjne ceny krycia za 1 n r  (mat. i robocizna) 
na gotowym podkładzie płytki płaskie: szare -—■ 3.60 zł, 
czerwone — 4.45 zł.
płyty faliste: szare — 4.90 zł, czerwone —  5.55 zł. 
gąsiory za 1 m b .: szare — 1.80 zł, czerwone — 2.00 zł. 1

Drzewo.
Ceny drewna w dalszym ciągu utrzym ują się na pod

niesionym poziomie.
Loco wagon st. Kraków  w obrocie hurtowym płaci się 

przeciętnie za szalówkę 42 zł., za szeroki m ateriał 50—52 zł
Loco wagon st. Poznań dokonywano tranzakcji za sos

nę: szalówka długa do 20 m /m  —  39 — 40 zł, podłogowe 
hebl. i szpunt 26 i 30 m /m  — 68 — 70 zł, szalówki grubo
ści 25 m /m  około 42 zł, stolarka nieobrzynana budowlana 
I / I I  kl. sort. k raj. 85 ■— 90 zł.

Notowania loco skład w P ińsku:
bale sosnowe 2” — 56, deski podł. hebl. IV2” — 52 — 

54, kantówka sosnowa — 42, belki sosnowe — 40, deski pól- 
czyste % ” — 27, 1” 30, deski budowlane t. zw. czyste

— 34 do 35, 1” — 34 do 37, 1 V2“ — 36 — 39.
W Gdyni ceny na tarcicę zostały ostatnio podniesione

o około 15%.
Obecnie przy sprzedaży wagonowej żądane są nast. ce

ny wg klasyfikacji lasów państwowych:
tarcica obrzynana dł. od 3 m, grub. 20 do 30 mm, V 

kl, —• 52, VI kl. — 43, od 30 do 48 mm V .k1. — 50, VI kl.
— 49.

W handlu detalicznym pobierane są ceny 0 8  — 10% 
wyższe.

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Ja n  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kwadratel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21  X 23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) — 
0.60, za narożnik tego w ym iaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60,- kolor. — 11.90.

Fabryka P io tr Ławacz i Synowie notuje loco skład w 
W arszaw ie:

komplet piecowy (drzwiczki paleniskowe, popielnikowe, 
ruszt, ru ra  blaszana, 2 kg. drutu miedziowanego) — 14.20 
drzwiczki kominowe podwójne 15 X 20 cm — 2.10; w enty
latory żaluzjowe 15 X 15 cm — czarne — 1 60, niklowane
— 3.30, 15 X 18 cm mosiężne — 5.30; w entylatory klapo
we czarne 10 X 10  cm — 1 .20, 12,5 X 12,5 cm — 1.50.

Stołarszczyzna.
Starachowice no tu ją nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl.
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 m3.

b) drzw i płytowe „Starachoivice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl, 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 za 1 m*.

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło (p. zesz. 7/36).

Wiążące materjały i zaprawy.
Ceny wapna wobec dużego zapotrzebowania m ają ten

dencję mocną, a term iny dostawy dochodzą do 3 tygodni. 
Narazie Kadzielnia notuje 2.50 za 100 kg, Wapnorud

2 .10.
Cena cementu  u trzym uje się na poziomie poprzednio 

notowanym t. j. 3.40 do 3.60 za 100 kg. w workach pap pa 
ry te t st. kol. Łazy.

żelazo i metale.
Ceny żelaza i  m etali pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).



Tendencja na blachę cynkową jest obecnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepjier notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.00; ołów hutniczy —
0.75; blacha miedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

F irm a L. Romanus notuje:
gwoździe handlowe zł. 5.22 za skrzynkę 16 kg. zasad

niczo plus dopłaty wg. cennika Syndykatu.
druty żelazne zł. 37 za 100 kg. plus dopłaty wg. cen

nika Syndykatu. ■■ i

KATOWICE.

Ceny loco budowa: cegła zwykła 30 — 35, licówka 70
— 85, dziurawka 38 — 45, Kleina 70 — 78, pustaki Aker- 
mana 180 — 220, piasek kopalny za m3 3.50 — 4.50

Ceny loco wagon Katowice za 1 t . : żwir rzeczny 4.70
— 5.70, piasek rzeczny 6.50, wapno palone 16 — 20, cement
38 — 44.

Ceny loco skład: wapno gaszone 1 m! 15 — 16, żelazo 
okrągłe cena zasadn. za 1000 kg. — 275, żelazo profilowe 
do Nr. 24 — 285, ponad Nr. 24 — 335.

ŁÓDŹ.
Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m* — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu z a l m '  — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3/4" — 38 — 43, 1" —  45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3" —i 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, k a n 
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ

cegła zwycz. (iłówka) loco budowa 
cegła — tonówka loco budowa 
sufitówka Kleina lub Forstera 
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. 
wapno nielasowane loco budowa 
piasek
żwir kopalniany
tłuczeń z kamieni polnych

1000szt. 39.00—42.00 
„ „ 50,00 
„ „ 80,00 
„ „ 75,00

100 kg 3,20 
1 m8 4,00 
1 m3 5,00 
1 m3 11,00

WARSZAWA.
Ceny cegły  przy dużym popycie ostatnio znacznie się 

podniosły. Celem orientacji podajemy bliższe dane o kształ
towaniu się ceny cegły w Warszawie. 

cegła pełna
loco cegielnia w odl, około 20 km — 44 do 45 zł 
loco wagon W arszawa - Główna — 54 do 55 zł 
loco budowa Mokotów — 62 do 63 zł
loco budowa śródmieście — 60 do 61 zł
loco budowa Saska Kępa — 57 do 59 zł
cegła dziurawka
loco cegielnia w odl. około 70 km — 39 — 40 zł 
loco wagon W arszawa - Główna — 46 — 47 zł 
loco budowa Mokotów — 53 — 54 zł
loco budowa śródmieście — 52 — 53 zł
Cegielnie M arki Grójeckie i Gołków notują loco budo

w a:
cegła prasówka — 59 — 62, dziurawka — 57 — 60, 

trocinówka — 70 — 72, klinkierówka — 85.
Zakł. ceram. Pustelnik no tu ją  loco cegielnia: 
cegła ręczna 42 — 45; dziurawka 43 —' 45; dachówka 

żłobiona I kl. — 140, I I  kl. — 100; karpiówka I kl. — 90 
zł, II  kl. — 70, gąsiory — 70.

Ceny żwiru i piasku  wobec zwiększonego zapotrzebo
wania m ają tendencję zwyżkową.

F irm a Ja n  Czekaliński notuje następujące ceny: 
śiuir wiślany loco brzeg W isły — 14 — 15.00 zł. za

1 ms.
żw ir  rzeczny  loco wagon W arsz. Główna — 9.50 zł. 

za 1 tonnę,
żw ir  kopalniany  loco wagon W arsz Główna — 8.50 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany  loco wybrzeże Wisły —- 1.60 za m’ 
piasek wiślany loco wagon W arsz.-Gdańska •—■ 2.40 zł. 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.40 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
pły tk i  cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
p ły tk i  lastricoive szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  — 

10 .00 ; ,
pły tk i  cemełitowe na elewację — 4 75.

RYNEK PRACY
UMOWA ZBIOROWA W ZAWODZIE ZDUŃSKIM NA 

OBSZAR M. POZNANIA I OKOLICY.

Z ważnością od 15 czerwca b. r. do 30 czerwca 1937 
została zaw arta umowa zbiorowa dla robót zduńskich na 
obszar m. Poznania i okolicy.

Z tej umowy podajemy niektóre ważniejsze płace a- 
kordowe i płacę godzinową:

Piece

Wynagrodzenie oblicza się na podstawie wykonanych 
rzędów pieców i to jak  następuje:;

Ceny za jeden rząd są następujące

1. Jeden rząd 3X2 kafle
2. ii a 3,5X2 kafle
3. ii a 3,5X2,5 kafle
4. a „ 4X2,5 kafle
5. a a 4,5X2,5 kafle
6. a a 4,5X3 kafle
7. a a 5X3 kafle
8. ii ii 5,5X3 kafle
9. a ii 6X3 kafle

10. Pół kafla dłuższy albo szerszy1
11. Cokół płaci się jako rząd odnośnego 

pieca bez względu na jego wysokość,

12. Każdy gzyms płaci się jako pól rzędu 
wielkości odnośnego pieca.

13 Piece wolnostojące i pięciokątowe — 
25% więcej od pieców w rogu.

31.

2,10 zł. 32.
2,30 „ 33.
2,35 „ 34.
2,50 „ 35.
2,75 „
3,00 „ 36.
3,25 ,,
3,50 „
3,75 „
0,25 „

Kuchnie (kotliny).
29. KotlinaJ 5 X 3 X 2  w rogu 

kiem. ..........................
30. Za kotliny większo jak  5 X 3 X 2  

oblicza się następująco:
Kotlina 5 X 3  bez piecyka . . . . 
pół kafla szersza albo dłuższa . . . 
Jedną długą stroną wolnostojąca —
więcej .....................................................
Jeden piecyk ..........................................
Jedna wanienka do wody . . . .

piecy-
. . . 15,00

6,00
1,50

2,50
1,00
1,00
150

Ściana z kafli nowa: narożnik — 0,35
zł,, kafel ................................................0,25 „
Zakończenie na ścianie z kafli:
za każdą długość k a f l a .......................... 0,10 „
jeśli zakończenie na ścianie ma być 
wykonane z samych narożników, pła
ci się za każdy narożnik.

M inimalną stawkę plac godzinowych ustala się na
1,05 zł. za godzinę.



UMOWA ZBIOROWA DLA RZEMIOSŁA MALARSKIEGO 

NA TERENIE GDYNI.

Dnia 7 września b. r. została nadana moc powszechnie 
obowiązująca dla umowy zbiorowej zaw artej dnia 10 i 13 
V III b. r. o warunkach pracy i płacy w rzemiośle m alar
skim na terenie Gdyni.

Poniżej podajemy stawki płac za godzinę określone \V 
te j umowie.

1. Czeladnik m alarski, posiadający książeczkę 
czeladniczą, wydaną przez Izbę Rzemieślniczą,
oraz praktykę czeladniczą powyżej 3 la t 1.05 zł

2. Czeladnik malarski, posiadający książeczkę 
czeladniczą, wydaną przez Izbę Rzemieślniczą,
oraz praktykę czeladniczą poniżej 3 la t 0.95 zł

3. Pomocnik m alarski (strycharz) 0.90 zł

Każdy pracownik winien posiadać pędzle do ciągnię
cia pasków, pędzelki do wykonywania ornam entacji, 
szpachtel i sznur do sznurowania.

UMOWA ZBIOROWA.

W przemyśle budowlanym na okręg Inspektoratu 
Pracy w Lesznie, obejmującego powiaty: leszczyński, ra- 
wicki, gostyński, kościański i wolsztyński.

Z te j umowy podajemy stawki, obowiązujące od 15 
m arca 1936 do 31 m arca 1937.

1. Czeladnik m urarski i ciesielski 0,55 zł.
la . Czeladnik m urarski i ciesielski do 21 miesiąc, 

prakt. 0,45 zł.
2. Robotnik przy pracach budowlanych naziemnych i 

podziemnych 0,35 zł.
3. Robotnik od 18 — 21 la t 0,30 zł.
Co do pracy akordowej, umowa zawiera następujące 

postanowienie:

Strony zawierające niniejszą umowę nie wykluczają 
pracy akordowej, z wyłączeniem ścian kapitalnych wyko
nanych z cegieł. Tam, gdzie prace akordowe bywają wy
konywane, musi się zawrzeć ta ry fę  akordową. Przy akor
dzie gw arantuje się płacę godzinną.

OST ATNI E  PRZ E T ARGI

Wykonanie robót budowlanych domu mieszkalnego w W ar- Budowa Gimnazjum Mechanicznego w Warszawie
11/IX  — 1936 — (Biul. Przet. poz. 2877).

szawie przy ul. Niemcewicza —  Zakład Ubezp. Społ. -

25/V III — 1936. (Biul. Przet. poz. 2818).

F I R M A Zł.

„Tri”, Tow. Robót Inż., W arszawa,
Sewerynów 5 2.554.564

F. Skąpski i S-ka 2.565.572
T. Brzeziński 2 696.580
Z. Zarzecki 2.821.765
O. Heincel 2.859.057
„Budopol” 2.870 000
W arsz. Tow. Techn. Bud. 2.959.610
F. Oppman i H. Kozłowski 2.985.801
Stronczyński i Cz. Bojarski 3.088.729
Spółka Inżyn. Komunikacji 3.182 146

Budowa kąpieliska i am bulatorjum  na terenie Szpitala Dz. 

Jezus przy ul. Oczki — Wydz. Techn. Zarządu Miejskiego 

m. st. W arszawy — 1/IX  — 1936 r. (Biul. Przet. poz. 2845).

F I R M A ZŁ.

Niedbalski S., W arszawa, Szczygla
la 238.609

Szemiot i Grynberg 240.457
O. Heincel i S-ka 243 241
Plebański 246 422
Białobrzeski 249.231
Zawistowski i Słomiński 250.157
Czerwonko inż. 261.029

F I R M A Zł.

Kasperowicz i Pieńkowski, W-wa, 
W awelska 46 566.230

Plebański St. 591.084
Zawistowski i Słomiński 598 346
Leszczyński J. 599.470
Szumowski J. i S-ka 604.997
Boniecki S. 624.072
Sosonko i Wojciechowski 629.841

Wykonanie robót instalacyjnych w domu podoficerskim 
w W arszawie przy ul. Krajewskiego — F. K. W. — dn. 
26/VIII-1936 r. (Biul. Przet. poz. 2805).

I n  s t a 1 a c j a
F I R M A wod.-kan. centr.

i gaz ogrzew.

Chabelski Z., W arszawa, Kaliska 17 I02.26S 27.318
Ciszewski W., W arszawa. 118.945 24606
Drzewiecki i Jeziorański, W-wa.

Al. Jerozolimska 71. 112.593 21 243
Godlewski T., Warszawa. 106.647 21.663
Holnicki-Szulc J., W arszawa. 112.196 23.194
„Instalator", W arszawa. 117.930 22.668
J. Kamler i S-ka, W-wa. 105.041 22.729
Malinowski W., W arszawa. 113.100 23.189
Radłowski i Sztos, Warszawa.! 118.751 22 875
„W isła", W arszawa. 116.858 21.971
Wróblewski J., W arszawa. 108.523 22.002
Zajączkowski i Szewczykowski, W-wa 110.788 23.042
Zakrzewski, W-wa. 125.209 22.271
Zarzecki Cz., W-wa. 117.781 23.511



Budowa 4 domów 6-rodz. podof. i 4 domów ofic. dla 16 
rodzin na Helu — F. K. W. W arszawa — 10/IX  — 1936 — 

(Biul. Przet. poz. 2844).

F I R M A
4 domy 
podof. 

6-rodzin

4 domy 
ofic. dla 
16-rodzin

Szretter 0 . i S-ka, W-wa,
ul. Szczygla la 273 075 371.977

Jaskulski i Brygiewicz 283.699 377.312
Krzyżanowski i S-ka 279.804 381.292
Skąpski i S-ka 296.020 395.153
Kliem i Ciszewski, Tczew 299.295 400 409
„Tor”, Warszawa 308.533 418 343
Dulny B. 316.520 —

Wykonanie robót ziemnych, betonowych i żelbetowych dlk 
Hali TargowejI — Kom. Rządu wl Gdyni — 29/VIII-1936 r. 

(Biul. Przet. poz. 2834).

F I R M A Zł.

C. Podlecki, W. Słobodziński i S-ka. 
W arszawa, Nowogrodzka 7. 160.842

Strachalski, Gdyn a. 178.826
E. Morawski, Gdynia. 194.816
Jaskulski i Brygiewicz, Gdynia. 208 598
Krzyżanowski, Gdynia. 209.497
Mięsowicz, Gdynia. 211.102
Obrycki i Narzyński, Gdynia. 224.342
Langiewicz. 225.514
„Rika“ Bydgoszcz. 229.940
Smidowicz, Gdynia. 229.946
„Rozbudowa", Warszawa. 232.070
Skąpski i S-ka, Gdynia. 236.685
„Tor“, W arszawa. 242.480
„Tri“. 246.491
Czeżowski i S trug, W arszawa. 277.392

Budowa Ośrodka Harcerskiego w Górkach Wielkich — 
Urz. Woj. Śląski — Katowice — 3/IX  — 1936 r. (Biul. 

1 Przet. poz. 2847) —■ sumy w tys. złotych.

R
od
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D
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og
ól
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D
om

ku
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ów
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em

Ro
bo

ty
 

bu
do

w
la

ne Frontczak J.
Klarner i Gruszczyński 
Kozioł J.
Manowski F.
Raszka J.
Lewak P.
Horny A.

126
130
141
143
147
155
156

79
79
87
90 
98
91 
94

205
209
228
233
245
246 
250

Ro
b.

 
in
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. 

ka
n.

 
ce
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r. 
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„Fermo”
Troszok R.
Inż. Sarre 
„Kaloryfer”
Szubert P
Drzewiecki i Jeziorański

50
50
51
52 
57 
61

16
20
20
22
21
22

66
70
71 
74 
78 
83

R
ob

ot
y

el
ek

tr
. Foks A. 

Jura J. 
„Prąd”

6
7
8

2
2
2

8
9

10

Wykonanie w surowym stanie bloków administr. budynku 
w arsztat, w Gdyni o kub. ok. 8350 m3 — Okr. Urz. Bud. 
W. M. w Gdyni — 27/V III-1936 r. (Biul. Przet. poz. 2820).

F I R M A Zł.

Strachalski, Gdynia. 77.295
Smidowicz J., Gdynia. 77.766
„Tri1. 83.295
Kliem i Ciszewski, Tczew 83 383
Obrycki i Narzyński, Gdynia. 83 921
Krzyżanowski, Gdynia. 84.611
Dulny, Gdynia. 91.848
Czeżowski i S trug, Warszawa. 94.275
Skąpski i S-ka, Gdynia. 99.035
Jaskulski i Brygiewicz, Gdynia. 103.233

Wykonanie istniejącego mostu kolejowego i budowę no
wego mostu żelbetowego pod trzy  tory  na włączeniu linji 
kolej. Żory-Pszczyna do st. Pszczyna — Urz. Woj. Ślą
ski, Katowice — 31/V III — 1936 (Biul. Przet. poz. 2821).

F I R M A Zł.

Inż. K. Goryanowicz, Katowice, W i
ta  Stwosza 3 173.437

Karol Korn, Bielsko 184.446
Inż. Makulski, Kraków 188.707
K larner i Gruszczyński, Katowice 200.954

Budowa gmachu Insty tu tu  Balneologicznego w Krakowie.
— 13/VIII. 1936. — (Biul. Przet. poz. 2807).

F I R M A Zł.

żeleński 64.111.27
Tombiński 64.996.10
Wojtyczko 66 337.30
Polański 67 115.02
Kaczmarczyk 67.716.30
Sarnecki 68.492 89
Struszkiewicz 69.922.85
Gliński 70.238.60
W arth 70 779.25
Ślęzak 73.716.30
Spójnia Budowl. 73.975.50
Uderski 74.420:15
Ronka 74.499.73
Rutkowski 76 429.00

Budowa szkoły miejskiej przy ul. Loretańskiej w Krako
wie. — 6/V III. 1936. — Zarząd Miejski 

(Biul. Przet. poz. 2760).
m. Krakowa. —

F I R M A Zł.

Silberstein 83.672.69
Birkenfeld 84.989.—
Tombiński 90 337. -
Spójnia Budowlana 99 009.70
Hausner 114 351.—



Budowa szkoły miejskiej na gruntach poaugustjańskich w 
Krakowie. — 27/VII. 1936. — Zarząd Miejski Krakowa. — 
(Biul. Przet. poz. 2760). (Drugi p rzetarg  ograniczony po 

unieważnieniu przetargu publicznego).

F I R M A Zł.

Guttman 211.075.—
Tombiński 234 823.—
Żeleński 246.374.—
Spójnia Budowlana 249.079.—
Polański 264.654.—

Budowa domu oficerskiego w Krakowie przy ul. Mogił-
skiej — F. K. W. dn. 22/VIII-1936 r. (Biul. Przet. poz.
2805).

F I R M A Zł.

W arth L., Kraków, Basztowa 5a. 211.551
Siódmak, Kraków. 211.421
Birkenfeld i Hornik, Kraków. 214.789
Hoffman R., Kraków. 216.192
O. Szretter i S-ka, W arszawa. 222.687
Spójnia Budowlana, Kraków. 246.471
Ronka i S-ka Kraków. 263.756
Tombiński, Kraków. 288.072

Budowa domu 26-rodzinnego podoficerskiego w K rze
mieńcu — F. K. W. — dn. 26/VIII-1936 r. (Biul. Przet. 
poz. 2805).

F I R M A Zł

O. Szretter i S-ka, W arszawa,
Szczygla la 218.851

Jaśkiewicz, Równe. 220.442
M. Kogut i J . Tisch, Lwów. 220.596
, Mur“ , Białystok. 238.954
Zarzecki Z., Warszawa. 241.577
Raehman, Lublin. 254.796

| A. Szczechowicz i S-ka, Lublin. 278 605

Budowa domu mieszkalnego w surowym stanie — P. K. O 
we Lwowie — 14/VIII - 36 r. — (Biul. Przet. poz. 2793).

F I R M A Zł.

Brunarski Stanisław, Lwów 70.074.40
Awin Józef, Lwów 78009.60
Rosmus Jan 80.468.38
Koczur Maksymiljan, Lwów 84.173.45
Meisner Adolf, Lwów 86.875.95
Cieślak, Warszawa 91.441 95
Rewucki Stanisław, Lwów 95.296.60

Budowa w stanie surowym gmachu P. K. O. w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza 16 — P. K. O. — 11/IX  — 1936 r. 

(Biul. Przet. poz. 2870).

F I R M A Zł.

M. Kozłowski 336.213
M. Łempicki, W arseawa 382.018
Gedrojć, Wilno 388.529
Maksymowicz, Wilno 394.264
Rewkiewicz. il Smorgowski, Wilno 416.134
Grodzki, Wilno 416.479
W eber J., W arszawa 425.772
Oppman i Kozłowski, W arszawa 461.209

Budowa Szkoły Rolniczej w Klimontowicach — 17/V III — 
1936 r. — (Biul. Przet. poz. 2794).

F I R M A Zl.

Szczepański W. i S-ka, Lublin,
ul. Krak. Przedm. 36 411.022

„Architekt" 441 390
Raehman 452.264
Siennicki 461.766
Jarosław ski 466.769
Białobrzeski, W arszawa 497.848
Tow. Drog. Techn. 515.197
Starachowice (sam a stolarszczyzna) 47 449

USTAW ODAW STW O I O R ZE C ZN IC TW O
PRZEPISY MIEJSCOW E O WODOCIĄGACH 

I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE.

W Monitorze Polskim Nr. 187 z dnia 13 sierpnia 1936 
zostało ogłoszone Zarządzenie Min. Spr. Wewn. z dnia 
1 sierpnia 1936 w sprawie przepisów miejscowych o wo
dociągach i kanalizacji w Warszawie.

Przepisy te  obejmujące 109 paragrafów  nie nadają 
się do szczegółowego streszczenia na łamach czasopisma. 
Ograniczymy się zatem do podania niektórych najw aż
niejszych dla budownictwa przepisów.

Istniejące nieruchomości, przylegające do ulic, posia
dających wodociąg lub kanalizację winny być do nich przy
łączone w terminie, który oznaczy Zarząd Miejski, r..e- 
krótszym jednak niż 1 rok i nie dłuższym niż la t pięć 
od daty wejścia niniejszych przepisów t. j. od 1 wize- 
śnia 1936.

Gdy wodociąg lub kanalizacja będą później na ulicy 
wybudowane, term in ten liczy się od daty otwarcia tych 
instalacji ulicznych.

Nowozbudowane budynki powinny być połączone z 
istniejącą instalacją uliczną przed oddaniem budynków do 
użytku.

Dokładnie określone zostały średnice wylotów i śred
nice przewodów wodociągowych w zależności od ciśnienia 
i rodzaju i ilości przyborów.

Dla przewodów kanalizacyjnych zostały określone na
stępujące normy:

A. Dla przewodów spustowych (pionów) i ich od
gałęzień:

a) od pojedyńczego zlewu kuchennego, zmywaka, 
wanny, umywali lub pisuaru 50 mm,

b) od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek 
lub pisuarów 70 mm.



c) od klozetów wodnych 100 mm,
d) od rynien deszczowych z ganków i balkonów 50 — 

70 mm,
e) od rynien deszczowych zewnętrznych z dachów 125

— 150 mm,
f) od rynien deszczowych wewnętrznych z dachów 100

— 150 mm,
B. Dla przewodów odpływowych (poziomych):
a) od zwykłych kuchen, pralni, łazienek i pisuarów, 

wpustów stajennych, piwnicznych i t. p. 100 mm,
b) od dużych kuchen (restauracyjnych, hotelowych), 

kiozetów, wpustów podwórzowych oraz przy kilku prze
wodach odpływowych razem  połączonych 100 — 150 mm,

c) od rynien deszczowych 125 — 150 mm,
d) dla głównego przewodu podwórzowego 125 — 150

— 200 mm. i więcej w razie potrzeby.
W a n n y  należy umieszczać w pomieszczeniach na

leżycie ogrzewanych, przewietrzanych i oświetlonych, o ile 
możności, światłem dziennym. W wypadkach zasługują
cych na uwzględnienie Zarząd Miejski może zezwolić na 
oświetlenie pomieszczenia wanny światłem sztucznym. 
Wanny powinny być ustawiane w taki sposób, żeby był 
zapewniony do nich dostęp w celu utrzym ania czystości.

K l o z e t y  powinny być urządzone w pomieszcze
niach oddzielonych od izb mieszkalnych. W ym iary klozetu 
na jedną miskę powinny wynosić co najm niej 0,85 X 1, 15 
m. Klozet powinien być w miarę możności dostatecznie 
oświetlony i przewietrzany zapomocą okna bezpośrednio, 
lub ze świetlika, posiadać sztuczne oświetlenie i być zao
patrzony w oddzielny kanał wyciągowy. Podłoga powinna 
być z nieprzepuszczalnego m aterjału , ściany do wysoko
ści 1,2 m. od podłogi powinny być nieprzesiąkliwe i zu
pełnie gładkie.

Klozety ogólne w domach mieszkalnych powinny znaj
dować się w m iarę możności wewnątrz budynku lub w 
pomieszczeniach murowanych, nakrytych żelbetowym lub 
ceglanym stropem  z bezpośrednim wejściem z podwórza, 
zaopatrzonym w przedsionek lub podwójne drzwi. Pomie
szczenia te  powinny posiadać podłogę nieprzepuszczalną 
i wzniesioną co najm niej o 15 cm. nad poziom podwórza 
oraz odpowiednią wentylację i oświetlenie zarówno dzien
ne jak i sztuczne.

Odgałęzienie od ru ry  s pustowej pod klozet, mierzo
ne poziomo, nie powinno być dłuższe nad 1,25 m; przy 
większej długości tego odgałęzienia należy je zaopatrzyć 
w specjalną rurę wentylacyjną.

Klozet powinien być zaopatrzony w zbiornik płóczą- 
cy (płóczkę), umieszczony nie niżej niż 1,6 m nad siedze
niem dający strum ień wody za pociągnięciem rączki.

Za czynności, związane z udzieleniem pozwolenia na

budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i na 
ich użytkowanie, będzie pobierane:

1) za wydanie danych sytuacyjnych wysokowarto- 
ściowych i innych do projektu domowego urządzenia wo
dociągowego lub kanalizacyjnego zł. 5,00,

2) za rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu:
a) domowego urządzenia wodociągowego od form atu

2 ,00 ,
b) domowego urządzenia wodociągowego i kanaliza

cyjnego od form atu zł. 10,00,
3) za dokonanie rewizji i ewent. próbę na ciśnienie 

domowego urządzenia wodociągowego, przeprowadzone w 
trybie niniejszych przepisów lub na żądanie zaintereso
wanego,

a) w domu typu jednorodzinnego przy zabudowie lu
źnej zł, 10.00;

b) w innych przypadkach zl. 20.00;
4) za dokonanie rewizji i sprawdzenie szczelności do

mowego urządzenia kanalizacyjnego, przeprowadzone w 
trybie niniejszych przepisów lub na żądanie zainteresowa
nego :

a) w domu typu jednorodzinnego przy zabudowie lu
źnej zł. 15,00;

a) w innych przypadkach zł. 25,00

OKÓLNIK MINISTERSTW A SKARBU
z dnia 25 sierpnia 1936 r.

L. D. II. 20306/1/36

w sprawie przyjm owania obligacyj 4% Pożyczki Konso
lidacyjnej na kaucje cywilne i wojskowe.

W myśl a rt. 11 dekretu Prezydenta Rzeczypospoli
te j z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych 
pożyczek wewnętrznych (Dz. U. R. P. Nr. 3 z 1936 r., 
poz. 10) obligacje 4% Pożyczki Konsolidacyjnej m ają 
wszelkie praw a papierów pupilarnych i mogą być używa
ne do składania na kaucje cywilne i wojskowe.

W związku z powyższem M inisterstwo Skarbu ko
munikuje, że obligacje wymienionej pożyczki mogą być 
bez żadnych ograniczeń przyjmowane przez władze i  u- 
rzędy państwowe, jako w adja przy przetargach oraz ja
ko kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów 
lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządo
we, jak  również na zabezpieczenie udzielonych przez 
Skarb Państw a kredytów akcyzowych, celnych i tran
sportowych. W artość depozytową (kaucyjną i wadjalną) 
rzeczonych obligacyj usta la  się niniejszem na złotych 
42 za 100 złotych wartości imiennej.

Zastępca Dyrektora Departamentu:
(— )  A . Minkowski.

W Y K A Z ZA TW IER D ZO N YC H  BUDOW LI
WARSZAWA.

(Dane za czas od 2-31/VI1--36 ciąg dalszy).
658. D. m., 3 p. — 1600 m3 —< ul. N arbu tta  23 — wł.: 

K. Tarnowski i J. Marcinkowska, W-wa, Topolowa 6, tel. 
7.28-99 — pr. i k . : inż.-bud. A. Chodakowski. W-wa, Pie- 
rackiego 17, tel. 6.81-43 — wyk.: B iuro techn.-budowł. inż. 
Z. Pawlicki, Kobryń, Hotel Adamowicza.

659 Nad., 3 p-a -— 1250 m3 — ul. Żymirskiego 43 — 
wł.: Cz. Gołębiowski, W-wa, Marszałkowska 97a — pr. i k.: 
ir.ż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Picrackicgo 17, tel.
6.81-43 — wyk.: sp. płg.

660. Nad., 2 p-a — 700 iri3 —  ul. Ożarowska 19 —• 
wł.: L. Sukieniecki, W-wa, Ożarowska 1 ' — pr. i k.: inż.- 
bud. A. Chodakowski, W-wa, Pierackiego 17, tel. 6.81-43 — 
wyk.: sp. gosp.

661. D. m., part. drew. — 600 m3 — ul. Polska wieś 
Siekierki — w ł.: B. Halczyj — pr. i k . : inż.-bud. A. Cho
dakowski, W-wa, Pierackiego 17, tel. 6.81-43 •— wyk.: sp. 
gosp.

662. D. m., 3 p. (zam.) — 8000 m3 — ul. Odolańska 11
— w ł.: małż. Kirszenberęowie, W-wa, P iusa XI 62, tel. 
8.12-49 — pr. i k.: inż.-arch. E. Herstein, W-wa, Ś-to Je r
ska 28, tel. 12.20-89 — w yk.: sp. płg. (m. mur. E. Dąbrow
ski, W-wa, Grzybowska 65).

663. D. m., 3 p. — 12000 m3 — ul. Zagórna r. Idzikow
skiego — wł.: J. Gesundheit, W-wa, Solna 16, tel. 11.06-10
— pr. i k.: inż.-arch. E. Herstein, W-wa, Ś-to Jerska 28, 
tel. 12.20-89 —  wyk.: vacat.

664. Bud. podstac. tram w. — 5000 m3 — ul. Tyniecka 
40 — w ł.: Zarząd Miejski — p r.: inż. bud. A Yertun,



W-wa, Krasińskiego 21, tel. 12.64-39 —  k .: inż.-bud. A. 
Cybulski — w yk.: Przeds. inż.-bud. inż. Z. Gadomski, W-wa, 
Czerw. Krzyża 21. tel. 2.05-44.

665. Bud. szkoły —  16.000 ni3 —  ul. Leszno 80 — wł.: 
Zarz. Miejski -— pr. i k.: inż.-arch. T. Ćwierdziński, W-wa, 
Obrońców 16, tel. 10.17-20 — wyk.: Biuro bud. inż. W. 
Piaseckiego, J . Chrzanowski i  S-l:a, W-wa, Długa 28, tel.
11.62-64.

666. D. m., 3 p. — 6000 n f  — ul. Kazimierzowska 47
— wł.: A. Jackowski, W-wa, Szustra 45, tel. 8.15-13 i W. 
Purski, W-wa, Kredytowa 4, tel. 6.22-70 — pr. i k.: inż.- 
arch. Z. Miszal, W-wa, Leszczyńska 8, tel. 6.23-46 —■ wyk.: 
sp. płg. (m. m ur. A. Mańk, M arki, ul. Fabryczna, d. wł.).

667. D. m., 1 p. — 2400 m13 —  ul Gruzińska 6 — w ł.:
I. Haładej, W-wa, Al. Róż, tel. 8.30-15 — p r . : inż.-arch. 
S. Kolendo, W-wa, Różana 49, tel. 8.71-29 —  k.: inż.-arch.
H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel. 8.20-35 — wyk.: 
Przeds. bud Inż. Cz. Rajewski i S. Moszczyński, W-wa, Sko
limowska 3, tel. 8.74-26.

668. D. m., 5 p. — 10500 n f  — ul. Puławska 12a — 
wł.: Sukc. K. Luniaka, W-wa, Puławska 12, tel. 8.29-37 — 
pr. i k .: inż.-arch. T. Bursze, W-wa, Wawelska 32, tel.
8.10-39 — wyk.: Przeds. bud. K. Zamiński, W-wa, Radzy
mińska 74, tel. 10.11-30.

669. D. m., 3 p. — 8000 n f  — ul. Belgijska 5 — wł.: 
F-ma A. Gąsecki i S-wie, W-wa, Belgijska 7, tel. 7.06-28
— pr. i k.: inż.-arch. T. Bursze, W-wa, W awelska 32, tel.
8.10-39 —  w yk.: sp. płg. (m. mur. M. Żbikowski, W-wa, 
Olszewska 9). !

670. D. m., 3 p. — 4000 ni3 —  ul. Rozbrat dz. 31 —  wł.: 
R. hr. Tyszkiewiczowa, W-wa, M atejki 5 —  pr. i k.: inż.- 
arch. Z. Wójcicki, W-wa, Wspólna 40, tel. 9.03-08 — wyk.: 
Przeds. rob. bud. F . Roth, W-wa, Wilcza 58, tel. 8.24-11.

671. D. m., 2 p. — 4000 m3 — ul. pułk. Nullo dz. 
9b — wł.: A. Tarnowska, m ajątek Końskie — pr. i k.: 
inż.-arch. Z. Wójcicki, W-wa, Wspólna 40, tel. 9.03-08 — 
wyk.: vacat.

672. D. m., 2 p. — 3000 n f  — ul. pułk. Nullo dz. 
6a —  w ł,: A. Arciszewski, m. Michałkowice, pow. K ato
wicki — pr. i k.: inż.-arch. Z. Wójcicki, W-wa, Wspólna
40, tel. 9.03-08 — wyk.: Przeds. budowl. J . W łodarski 
i B. Słapczyński, W-wa, Grochowska 58a, tel. 10.25-32.

673. D. m., part. — 500 m* — ul. Płyćwiańska 6 — 
wł.: F. Górka, W-wa, Płyćwiańska 6 — pr. i k.: bud. K. 
Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: 
sp. gosp.

674. D. m., 1 p. — 3200 m3 — ul. Padewska — wł.: 
St. Janowski, W-wa, Hoża 16 — pr. i k.: bud. K. Toma
szewski, W-wa, Puławska 37 — wyk.: sp. płg.

675. D. m., part. — 500 m“ — ul. Cisowa 20 — wł.: 
młż. Bralscy, W-wa, Cisowa 20 — pr. i k.: bud. K. Toma
szewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: sp. gosp.

676. D. m., part. — 500 m8 — ul. Bzowa dz. 38 — 
wł.: F. Karaluch, W-wa, Bzowa dz. 38 — pr. i k.: bud. 
K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: 
sp. gosp.

677. D. m., 1 p. —■ 1200 n f  — ul. N. S. — wł.: młż. 
Fiałkowscy, W-wa, ul. N-S. — pr. i k.: bud. K. Tomaszew
ski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. W. ślezański).

678. D. m., 1 p. — 600 n f  — ul. Cegłowska — wł.: 
Z. Ostrygało — pr. i k.: bud. M. Szachowski, W-wa, Ko
pernika 33, tel. 535-30 — wyk.: sp. gosp.

679. D. m., 3 p. — 4810 m3 — ul. Wiśniowa 57 — 
wł.: Dr. M. Szpilfogel, Piotrków. Wola - Krzysztofowska
— pr. i k.: inż.-arch. W. Szereszewski, Łódź, Przejazd 30, 
tel. 2.05-95 — wyk.: Przeds. budowl. B. Garczyński, W-wa, 
Chłodna 32, tel. 6.98-07.

680. D. m., 1 p. — 1500 m3 — ul. W ajnerta (dobra 
Henryków) -— wł.: F . Wolczewski, Poznań — pr.: inż.- 
arch. E. Piotrowski, W-wa, B agatela 10, tel. 8.71-19 — 
k.: inż. S. Dłuski — wyk.: Biuro inż.-bud. Inż. S. Dłuski, 
S. Puzyna i Sp., W-wa, Żulińskiego 9, tel. 9.80-62.

681. D.m., 4 p. — 5400 m3 — ul. Leszno 117 — wł.: 
Ch. Milecki, W-wa, Miła 39, tel. 11.19-23 — pr. i k.: inż.- 
arch. M. Kon, W-wa, Marszałkowska 95, tel. 9.88-80 — 
wyk.: sp. płg.

682. D. m., 3 p. — 5355 m“ — ul. Płocka 35 — wł.: 
M. i H. Weinstok, W-wa, Twarda 29, tel. 2.63-31 — pr. 
i k.: inż.-arch. M. Kon, M arszałkowska 95, tel. 9.88-80 — 
wyk.: Przeds. bud.: B. Garczyński, W-wa, Chłodna 32, 
tel. 6.98-07.

683. D. m., 3 p. — 3692 m“ — ul. Paryska dz. 3 — 
wł.: M. Kobryner, W-wa, Wierzbowa 6, tel. 2.80-53 — 
pr. i k.: inż.-arch. M. Kon, W-wa, M arszałkowska 95, 
tel. 9.88-80 — wyk.: sp. płg.

684. D. m., 3 p. — 3692 m3 — ul. Paryska dz. 4 — 
wł.: Dr. S. Szarfspitz, W-wa, Moniuszki 6, tel. 6.49-34 — 
pr. i k.: inż.-arch. M. Kon, W-wa, M arszałkowska 95, tel. 
9.88-80 — wyk.: sp. płg.

685. D. m., 3 p. — 3692 m3 — ul. Paryska dz. 5. — 
wł. Herman, W-wa, W ierzbowa — pr. i k.: inż.-arch. 
M. Kon, W-wa, M arszałkowska 95, tel. 9.88-80 — wyk.:

686. D. m., 1 p. — 900 m3 — ul. Barcicka dz. 3 — 
wł.: M. Krawczyński, W-wa, Cegłowska 11 — pr. i k.: 
M. Krawczyński, W-wa, Cegłowska 11, tel. 12.68-31 — 
wyk.: sp. płg. (m. m ur. J .  Makowski, Błonie).

687. Bud. 3 pisuarów — ul. Nowiniarska r. F rań- 
ciszkańsk., Pułaska r. Madalińsk. i Marszałkowska przy 
Dw. Gł. — w ł.: Zarz. Miejski — pr. i k : inż.-arch. W. Bo
ra  wski, W-wa, Polna 66, tel. 8,35-26 — wyk. „Zrzeszenie 
K otlarzy Miedzi", W-wa, Prądzyńskiego 6, tel. 5.82-27 
(przy Marsz i przy Pułask.) oraz Przeds. budowl. Inż. B. 
Galicki, W-wa, E lektoralna 53, tel. 686-49.

688. Przeb. i nad. fabr. — 4000 m3 — ul. Sienna 39 
wł.: F-m a M. Goldberg i A, Selecki, W-wa, Grzybowska 43, 
tel. 2.75-48 — pr. i k.: inż.-arch. J. K rantz, W-wa, Ś-to 
Je rsk a  l l a ,  tel. 11.75-04 — wyk.: vacat.

689. D. m., 2 p. —  3200 n f  — ul. W aszyngtona dz. 
147 — wł.: młż. Pogonowscy, Wa-wa, Zacharjasza 3 — pr. 
i k.: arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, F iltrow a 65, tel.
9.56-27 —  wyk.: Przeds. bud. J . Malczyk, W-wa, Ossow- 
skst 30

690. D. m. 3 p., — 2500 m3 — ul. Madalińskiego 27
—  wł.: P. W rona, W-wa, Madalińskiego 27 — pr. i k.: 
arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, F iltrow a 65. tel. 9.56-27.

691. Przeb. — ul. Bracka 16 — Rest. „C ristal“ — pr. 
i k .: arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, F iltrow a 65, tel.
9.56-27 —■ wyk.: Przeds. bud. St. Chróstowski, W-wa, 
Wolska 26, tel. 6.94-67.

692. D. m , 1 p. — 1150 m3 —- ul. Kleczewska dz. 20
— wł.: J . Czuliński, W-wa, Kleczewska dz. 20 — pr.: inż.- 
arch. M. Zaczkiewicz, W-wa. Al W ojska Polskiego 31, tel.
12.71-31 — k .: inż.-arch. B. Kołakowski, W-wa, Mary- 
moncka 5 — wyk.: sp gosp.

693. D. m., 1 p., bliźn. —  400 m3 — ul. Busolowa dz.
16 i dz. 16 a — wł : L. Karłowski, W-wa, F lorjańska i J. 
Młodzińska, W-wa, Busolowa dz. 16a — pr. i k . : inż.-arch. 
E . Kaczyński, W-wa, Ursynowska 26, tel. 8.31-75 — wyk : 
vacat.

694. D. m., 2 p. I nad. 1 i 2 p — ul. W ronia 43 — wł.: 
S. Złotogóra, W-wa, Nowomiejska 1 — p r.: bud. J . Świech, 
Józefów koło Otwocka — k i wyk.: vacat

695. D. m., 3 p. — 6000 n f  —  ul, Otwocka r. Łochow
skiej —  wł.: J .  Peterek, W-wa, Białostocka 46 — pr. i k : 
bud. A, Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 —  wyk.: 
Przeds. bud. J . Peterek, W-wa, Białostocka 46

696. Nad., 1 p. —■ 500 m3 —  ul. 11-go Listopada 66 — 
w ł.: H. Laniewiczówna, W-wa, 11 Listopada 66 — pr. i k .: 
bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 —- wyk.: sp. 
półg. (m. bud. K. Jankowski, W-wa, Kołowa 44).

697. D. m., 1 p. — 500 m3 —- ul. W iatraczna 15 — 
wł.: F-m a ,,Sito“ , W-wa, W iatraczna 15, tel 10.01-92 — 
pr. i k .: inż.-arch. M. W roczyńska, W-wa, Śniadeckich 14 
i inż.-arch, M. Łokcikowski, W-wa, Czeczota 8, tel 7.14-82
— wyk.: sp. płg. (m. m ur J. Kempka, W-wa, Załęże 13).

698 Bud. parkanu żelb, (vide „Biul. P rzet.“ N r. 23 br. 
poz. 2591 oraz nr. 25 br.) — wyk.: F-m a Wołkowiński i 
Łęski, Inż., W-wa, Wspólna 75, tel. 8.43-72.

699. D. m., 1 p. —• 1500 n f  — ul. Podhalańska 11/13
— wł.: kpt. E. Łopatto, W-wa, Okrężna 46 — pr. i k.. 
inż.-arch. St. Teichfeld, W-wa, Sienkiewicza 3. tel 2.25-97
— wyk.: Przeds. bud. M. Żanc, W-wa, Ogrodowa 61 tel. 
2.87-44

700. D. m., 1 p. — 1000 n f  — ul. Kleczewska h. 11337
— wł.: B, Filipowicz, W-wa, Mickiewicza 25 (d. Z. U. S.)
— pr. i k . : inż.-arch. B Krzemieniewski, W-wa, Żabia 5, 
tel 2.30-15 — wyk.: vacat.

701. D. m., 1 p. — 1200 n f  —  ul. Sulejkowska dz. 3
— wł.: T. i J . Drążewscy, W-wa, Sulejkowska dz. 3 — 
pr. i k . : inż. T. Wasilewski i bud. I. Hoppe, W-wa, Seroc
ka 1, tel 10.24-03 -— wyk.: sp. płg. (m. m ur St. Dudzic, 
W-wa, Obwodowa 6).



702. D. m., 1 p. — 1500 m3 — ul Dąbrówki dz. 12a
— wł.: W. Mayerowa — p r .: inż.-arch. L Tomaszewski, 
W-wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.26-05 — k.: inż.-arch 
J. Łowiński, W-wa, Walecznych 19, tel. 10.10-32 — wyk.: 
vacat.

703. D. m., lp . — 1200 m3 ul. Styki 4 — wł.: A. hr. 
Wielopolski, W-wa, Agrykola 9, tel. 9.11-98 — pr. i k.: 
inż.-arch. Z. h rj Zyberk - P later, W-wa, Chocimska 35, tel. 
9.06-15 — wyk: vacat.

704.D. m., lp . — 1400 m1* —i ul. Felińskiego r. Niego
lewskiego — w ł.: B. Żukowski, W-wa, Krasińskiego 29
— pr.: inż.-arch. J. Poznański, W-wa, Sędziowska 7, tel.
8.15-08 •— k.: bud. M. Zwierzchowski, W-wa, Krasińskie
go 20 — wyk.: Przeds. bud. A. Wojdałko, W-wa, Nowy 
Świat 37, tel. 6.86-42.

705. D. n., 3p. 6780 m3 — ul. Odyńca dz. 2 — w ł.: 
inż. W. Czaplicki, W-wa, Lwowska 1 — pr. inż.-arch. A. 
Gravier, W-wa, Profesorska 3, tel. 9.06-07 —i k .: inż.-arch. 
L. Korngold, W-wa, N atolińska 8, tel. 8.42-35 — wyk.: 
Biuro techn.-budowl. inż. W. Czarnocki i S-ka, W-wa, W i
lanowska 1, tel. 9.74-15.

706. D. m., 4p. — 9840 m3 — ul. Wolska 9 — wł.: 
Bcia Hoffenberh, W-wa, Ś-to Krzyska 35, tel. 6.83-31 — 
pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel.
8.55-67 — k. i wyk.: vacat.

707. D. m., part. —• 200 ma — ul. Deotymy 14 —i w ł.:
I. Pentlak, W-wa Deotymy 14 — pr. i k . : inż.-bud. K. 
Bagieński, W-wa, Nowy Świat) 41, tel. 6.55-67 — wyk.: sp. 
ęosp.

708. D. m., part. drewn., — 400 m3 — ul. Cząstkow- 
uka 20b — wł.: S. Kozłowski, W-wa, Cząstkowska 20b — 
pr. i k . : inż.-bud. K. Bagieński, Nowy Świat 41, tel.
3.55-67 wyk. sp. gosp.

709. D. m., 4pJ 10000 m;1 — ul. Konopnickiej 2 — w ł.: 
inż. F. Nowicki, W-wa, ul. 6-go Sierpnia 20 — pr. i k.: 
inż.-arch. B. Pniewski, W-wa, Czackiego 10, tel. 5.86-62 — 
wyk.: Przeds. Inż. Budowl. „Zjednoczeni Inżynierowie", 
W-wa, ul. Uniwersytecka 4, tel. 8.94-71.

710. D. m., lp ., bliźn. — 1.800 mJ —• ul. Brodzińskiego 
dz. 1, dz. 2 — wł.: małż. Szepietowscy, W-wa, Towiańskie- 
go 1, tel. 12.62-08 i K. K aterla, W-wa, pl. Wilsona 1, 
tel. 12.55-68 — pr.: inż.-arch. B. Pniewski, W-wa, Czac
kiego 10, tel. 5,86-62 — k.: inż. T. Żychoń — wyk.: Przeds. 
Budowl. D. Olański, W-wa, Korzeniowskiego 9, tel. 9.08-68.

711. D. m., 2p. 160 m* —I ul. Kozietulskiego —< wł.: T. 
Teliga, W-wa Babice — pr. i k.: inż.-arch. Z. Konrad, 
W-wa, Grudzińska 3, tel. 10.29-69 — wyk. vacat.

WARSZAWA.

(Dane za czas od 1 — 31/V III. 1936 r.).

712. D. m,3 i 4p. — ul. Konduktorska r. Dolnej — wł.: 
Kisielińska, W-wa, Konduktorska-pr. i k .: inż - arch. H. 
Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel 8.20-35 — wyk.: sp. płg.

713. D. m., 3 p. — 7800 m3 — ul. Rakowiecka r. A sfal
towej — wł.: E. Eichenblatt, W-wa, Złota 45, tel. 2.34-45 
pr. i k.: inż.-arch. J. Steinberg, W-wa, Rakowiecka 39, tel. 
9.17-80 — wyk.: wacat.

714. D. m., 10000 m3| — ul. Bałuckiego r. Grażyny — 
wł.: M. Hertz, Tomaszów Maz. — pr. i k.: inż.-arch. J. 
Steinberg, W-wa, Rakowiecka 39, tel. 9.17-80 — wyk.: 
vacat.

715. Ds m-, 3 p. —> 3000 m“ — ul. Białobrzcska r. Le- 
lechowskiej — wł.: R. Feliński, W-wa, W awelska 6 — pr. 
i k.: inż-arch. R. Feliński, W-wa, W awelska 6, tel. 8.73-46
— wyk.: sp. płg. \

716. D. m.,/lp. szereg., dwa — 800 m8 (każdy) — ul. 
Hajoty dz. 116 i dz. 117 — wł.: R. Wierszycki, W-wa, 
Złota 41, tel. 6.92-95 — p r .: typ B. G. K. Nr. 420-k.: arch. 
M. Krawczyński, W-wa, Cegłowska 11, tel. 12.68-31 — 
wyk.: Przeds. bud. R. Wierszycki, W-wa, Złota 41, tel.
6.92-95.

717. D. m. 400m3 — ul. Dźwigni — wł.: St. Dąbrow
ski — pr. i k.: inż.-arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 
35, tel. 8.20-35 — wyk. sp. płg. (m. mur. J . Sokołowski).

718. D. m., 1 p. — 2000 irf — ul.Poselska dz. 10 — 
wł.: J. Rapaport, W-wa, 6-go Sierpnia 12, tel. 9.92-27 — 
pr. i k.: inż.-arch. H. J. śpiwak, biuro arch., W-wa, Kró
lewska 23, tel. 6.05-41 — wyk. Przeds. budowl. R. Pa- 
czuski, W-wa, Śliska 32, tel. 6.7Ć-84.

719. Schron przeciwgaz.—350 m3.—ul. Dobra 53—wł.: 
F-m a „Budopol” W-wa, Czackiego; 12 — pr. i k . : inż.-cyw.
A. Henrych, W-wa, Kopernika 12, tel. 2.12-66 — wyk.: 
Tow. inż.-bud. „Budopol”, W-wa, Czackiego 12, tel.1 5.16-44.

720. D. m., 3 p. — 6000 m3. — ul.Piusa XI 48 — wł.
S. Badowska i K. Petrykowska, W-wa, Nowy Świat 28, tel,
6.93-61 — pr.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat
41, tel. 6.55-67 — k. i wyk.: vacat.

721. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Poprzeczna 28 wł.: 
M. Szymański, W-wa, Poprzeczna 28 — pr.: inż.-arch. T. 
Ćwierdziński, W-wa, Obrońców 16, tel. 10.17-20 —k .: arch. 
J. Cycierski, W-wa, P iotra Skargi 28, tel. 10-17-09 — 
wyk.: sp. gosp.

722. D. m., 3 p. — 8700 m° — ul. Opaczewska 36 — 
wł.: J. Wolkenheim. W-wa, E lektoralna 13, tel. 5.42-49 — 
pr. i k.: inż.-arch. J. K rantz, W-wa, Ś-to Jerska l la ,  tel.
11. 75-04 — wyk.: Przeds. bud. E. Kołuc.ki, W-wa, Mała 
14.

723. D. m., 1 p. — 600 m3 — ul. Czosnowska dz. 18 
—wł. Ożarowscy i Piaseccy, W-wa, Młodzieszyńska 6/8

— pr.: inż.-arch. T Rytarowski, W-wa, Czerw. Krzyża 9, 
tel. 2.15-38 —i k. i wyk.: vacat.

724. Bud. fabr. — 800 m° —■ ul. Gęsia 67 — wł.: F-ma 
M.> Katz i S-wie, W-wa, Gęsia 67, tel. 11.09-58 — pr. i k.: 
inż.-bud. A. K ra jtek raft, W-wa, Chłodna 4, tel 2.39-60 — 
wyk.: vacat.

725. D. m., 3 p. i ofic. 3 p. — 16000 m3 — w ł.: sukc. 
Kurtza, W-wa, Nowolipie 58, tel. 11.43-61 —■ pr. i k.: inż.- 
arch. M. Weinfeld, W-wa, F iltrow a 39, tel. 8.51-26 — wyk.: 
sp. płg. (m. bud. D. Tokar, W-wa, Złota 64, tel. 5.36-97).

726. Rozb. i przeb. Rzeźni Miejsk. — ul. Sierakow
skiego 1 — w ł.: Zarz. Miejski (vide „Biul. P rzetarg .” Nr.
28 br., poz. 2680 oraz Nr. 31 br. str. 3, wynik pizetargu)
— pr. i k.: inż.-arch. W. Borawski W-wa, Polna 66, tel. 
8.35-26 — wyk.: Biuro bud., Sp. Inżyn. „Spin”, W-wa, 
Kaliska 17, tel. 9.46-82.

727. D. m., 3 p. — 3400 m“. — ul. Panieńska 3 — wł.: 
J . Kerntopf, W-wa, Szpitalna 9—pr. i k.: inż.-arch. L. To
kar, W-wa, Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 — wyk.: Przed, 
bud. K. Tomaszewski, W-wa, Stalowa 28, tel. 10.14-82.

728., D. m., 4 p. —i 23000 m3 —- ul. Nowy Świat 52 — 
wł.: K. Towarnicka, W-wa, Profesorska 6. tel. 9.92-28 — 
pr.: inż.-arch. Z. Fedorski, W-wa, Kozia 3, tel. 6.05-29 — 
k. i wyk.: vacat.

729. D. m., 1 p. — 1304 m3. — ul. Czechowicka dz. 
32 — wł.: P. i J. Babińscy, W-wa, Czechowicka dz. 32 — 
pr. i k.: bud. J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98 
wyk.: vacat.

730. D. m., 2 p. — 3500 m3 — ul. Kamionkowska 2 — 
wł.: J . Oporzecki, W-wa, Kamionkowska 2 — pr. i k .: bud. 
J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, teł. 10.20-98 -— wyk.: 
sp. gosp.

731. D. m., 1 p. —- 1050 m3 — ul. Jarocińska dz. 6 —- 
wł.: M. i S. Bożek — pr.: bud. H. Bubiec, W-wa, M ary
moncka 3 b-k. i wyk.: vacat.

732. Rozb. -— 2000 m3 — ul. Czeczotta 5 ■— w ł.: .1. 
Mrówkowa-Ochmańska, W-wa, Idzikowskiego 27 — pr.: 
inż.-arch. J . Ochmańska-Mrówkowa, W-wa, Idzikowskiego 
27, tel. 9.69-52 — ;k .: inż.-arch. R. Kałuba, W-wa, Czer
niakowska 202 — wyk.: Przeds. bud. T. Koenig, W-wa, 
Mokotowska 16, tel. 9.36-14.

733. D. m., 2 p. — 40003 — ul. Pułtuska 9 — wł.: 
młż. Bors i Balnis, W-wa, Pułtuska 9 — pr. i k.: bud. 
M. Wasilewski, W-wa, F iltrow a 68, tel. 9.70-32 — wyk.: 
sp. płg.

734. Szkic pr. nad. — 8000 m3 — ul. Marszałkowska 
150 — w ł.: Z. U. S., W-wa, Czerniakowska 231, tel. 
5.49-20 — p r . : inż.-arch. W. Borowski, W-wa, Polna 66, 
tel, 8.35-26 — k. i wyk.: vacate

735. D .m., 2 p. — 3300 m3 — ul. Kazimierzowska 
dz. 8-12 — wł.: A. Słowacki, W-wa, Sandomierska 57 — 
pr. i k . : inż.-arch. S. Mizerski, W-wa, Widok 12, tel.
5.22-84 — wyk.: Przeds .bud. A. i S. Mizerscy, W-wa, 
Widok 12, tel. 5.22-84.

736. Nad. i przeb. 1 p-a — 300 m3 — ul. Kaniow
ska 28 — wł.: pułk. Umiastowski, W-wa, Kaniowska 28
— pr. i k . : bud. J. Woliński, W-wa, Marszałkowska 94, 
tel. 9.94-63 — wyk.:1 sp. płg. (m. m ur. P. Gierycz, W-wa, 
Goraszewska 30).

737. D. m., 1 p., szereg. — 1500 m3 — ul. Czarniec
kiego 50 — wł.: m jr. E. Henisz, W-wa, Czarnieckiego



52, tel. 12.41-60 — pr.: arch. bud. F . Michalski, W-wa, 
Mokotowska 39, tel. 8.91-60 — k. i wyk.: vacat.

738. D .m.(1 2j p. — I 4485 m* — ul. Saska dz. 7 i 8 — 
wł.: M. Dylewska, W-wa, Lwowska 15, tel. 856-06 — pr. 
i k.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Pułaska 37, tel. 
9.84-70 — wyk.: Stoi. Tow. Budowlane, W-wa, Krak. 
Przedm. 7, tel. 2.15-02.

739. D. m., 2 p. — 2500 m3 — ul. Berezyńska i. 
F rancuskiej — wl.: Ordowscy, W-wa, Wolska 111 — pr. 
i k.: inż.-arch. B. Lachert, W-wa, Katowicka 9, tel. 
10.25-33 — wyk.: Przeds. bud. A. Żyłowski, Raszyn.

740. D. m., 4 p. — 11000 m3 — ul. Jaw orzyńska 10
— wl.: St. E ttinger, , W-wa, Marszałkowska 137, tel. 
538-88 — pr. i k.: inż.-arch. H. Stifelm an, W-wa, Jasna
6, tel. 2.31-56 — w yk.: vacat.

741. D. m., 1 p. — 2262 m3 — ul. Ogińskiego — wł.: 
M. Puchalska — pr. i k.: inż.-bud. H. Rathe, W-wa, Pol
na 70, tel. 8.65-90 — wyk.: sp. płg. (m .mur. Nikiciuk).

742. D. m., 1 p. 1500 m3 — ul. Szczyczyńska — wł.: 
M. W ayher, W-wa, Poselska 12 — pr. i k.: inż.-arch. S. 
Barylski, W-wa, F rancuska 3, tel. 10.21-40 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. J.Dzierzyński, W-wa, Tarchom ińska 1).

743 .Bud. fabr. — 1500 m3 — ul. Krochmalna 35/37
— wł.: S. Radzanowicz, W-wa, Krochmalna 35/37, tel.
2.23-07 — p r.: inż.-arch. W. Koen, W-wa, E lektoralna 4, 
teL 2.31-27 — k. i wyk.: vacat.

744. D. m., 3 p. •— 12000 m3 — ul. Sękocińska r. Bia- 
łobrześkiej — wł.: B-cia W. i S. K arlsbrun, W-wa, Bia
łostocka 16, tel. 10.13-84 —{ pr. i k .: inż.-arch. S. Portner, 
W-wa, Ordynacka 11, tel. 2.79-74 — wyk.: sp. płg. (m. 
bud. D. Tokar, W-wa, Złota 64, tel. 5.36-97).

745. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Niegolewskiego dz. 
1 — w ł.: T. Gunwald, W-wa, M arymoncka 6, tel. 12.73-00
— pr .i k .: inż.-arch. L. Czyż, W-wa, Wolska 53, tel.
6.02-78 — wyk.: vacat<

746. D. m., part. — ul. Kleczewska dz. 43 — wł.: S. 
Budzyński — pr. i k .: inż.-arch. L. Czyż, W-wa, Wolska
53, tel. 6.02-78 — wyk.: sp. gosp.

747. D. m., 1 p. — 983 m3 — ul. Goszczyńskiego r. 
Pilickiej —< w ł.: K. Michalik, W-wa, Kozia 5 — pr. i k.: 
inż.-arch. A. Inatowicz — Łubiański, W-wa, Wilcza 60, 
tel. 7.14-20 —  wyk.: sp. płg.

748. D. m., 1 p. — 1800 m3 — ul. Głogowa dz. 2 — 
wł.: H. i E. Sztykiel, W-wa, Bełska 2 — pr. k.: bud. 
E. Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, tel. 9.21-47 — 
wyk.: Przeds. bud. H. Sztykiel, W-wa, Bełska 2.

749. D. m., 1 p. — 600 m3 —ul. Czerniakowska 101 — 
wł.: F. Wiśniewski, W-wa, Czerniakowska 101 — pr. i k.: 
bud. E. Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, tel. 9.21-47
— wyk.: sp. gosp.

750. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Katowicka r. Ob
rońców — wł.: inż. T. Brzeziński, W-wa, M arszałkowska 
6 — pr.: inż.-arch. P. Kwiek, W-wa, Korzeniowskiego 5, 
tel. 8.21-08 — k.: bud. Z. Pstrusiński, W-wa, Krochmal
na 83, tel. 5.97-73 — wyk.: Przeds. inż.-bud. inż. T. Brze
ziński, W-wa, M arszałkowska 6, tel. 9.72-60.

751. D. m., 1 p., drewn. — 420 m3 — ul. Barcicka 
46 — wł.: St. Meller, Skarżysko — pr. i k.: inż.-cyw. R. 
Miller, W-wa, K arska 7, tel. 12.38-62 — wyk.: Przeds. 
bud. E. Gruca, W-wa^ Waliców; 14, tel. 5.40-74.

752. Szalety podziemne (2) — 400 m3 — ul. Powąz
kowska i PI. M arjensztadt. — wł. Zarz. Miejski — pr.: 
inż.-arch. W. Borawski, W-wa, Polna 66, tel. 8.25-36 — 
wyk.: Przeds. bud. J. Jaworski, W-wa, Fabryczna 28, tel. 
9.65-03 (rob. bud.) i Biuro inst.-techn. T. Godlewski i Sp., 
W-wa, Żelazna 63, tel. 6.23-20.

753. D. m., part. — 450 m3 — ul. Busolowa 17 — wł.: 
L. Klucznik, W-wa, Mińska 31 —  pr. i k . : inż.-arch. J. 
Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92 -— wyk.: 
sp. gosp.

754. D. m., part. drewn., bliźn. — 450 m3 ul. P ryzm ato
wa dz. 12a — wł.: M. Goetel, W-wa, Męcińska 8 — pr. 
i k .: inż.-arch. J . Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, 
tel. 5.99-92 — wyk.: sp. gosp.

755. D. m., 2 p. — 2300 m3 — ul. Tarnowiecka dz. 6
— wł.: mlż. świerczewscy, Rembertów, Poligon — pr. 
i k.: inż.-arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel.
5.99-92 — wyk.: sp. płg.

756. D. m., 1 p., bliźń. — 1200 m* — ul. Czapelska 
dz. 72a — wł,: J . Mucha - Muszyński, W-wa, Czapelska 
dz. 72a — pr. i k.: inż.-arch. J . Idzikowski, W-wa, Al. 3-go 
Maja 2, tel. 5.99-92 — wyk.: sp. plg.

757. D. m., 1 p. — 1200 m“ — ul. Morszyńska 49 —

w ł.: Dr. H. D ettloff - K otarska, W-wa, Nowogrodzka 18a, 
tel. 9.87-85 — pr. i k.: inż. S. Kuznowicz, W-wa, Odyńca
33, tel. 9.05-88 — wyk.: Biuro bud. inż. W. Konig, W-wa, 
Odyńca 35, tel. 7.22-65.

758. D. m., 3 p. — 3420 m3 — ul. Grochowska 98
— w ł.: W. Michalski, W-wa, Grochowska r. Grenadjerów
— pr. i k . : bud. A. Zarębski, W-wa, Nowy Świat 22, tel.
2.91-25 — wyk.: sp. płg.

759. D. m., 2 p. (dwa) — po 2400 m3 (każdy) — ul. 
W aszyngtona dz. 1 i dz. 2 w ł.: inż. Świrczewski, Prusz
ków, ul. Brusowa 8 i K. Pincel, W-wa, Złota 28 pr. i k . : 
inż. świrszczewski, Pruszków, Brusowa 8 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. Popławski, Legjonowo, Kościuszki 23).

760. D. m., 3 p. — 8000 m3 — ul. Puławska 128 — 
wł.: Z. Roznerowa, W-wa, Malczewskiego 24 — pr. i k .: 
bur. R. Ostoja - Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 14, 
tel. 5.28-94 — wyk.: Przeds. bud. A. Wiediger, W-wa. 
Chłodna 32, tel. 6.63-67.

761. D. m., 1 p. —  1300 m3 — ul. Mickiewicza 42 — 
w ł.: R. W iński, W-wa, Miodowa 12, tel. 5.17-31 —• pr. 
i k.: inż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Pierackiego 17, tel.
6.81-43 — wyk.: sp. płg. (m. mur. Miklaszewski, M arki).

762. D. m., 1 p. — 1300 m3 — ul. Mickiewicza 44 — 
wł.: St. Ziółkowski — p r.; k. i wyk. — vide pozyc. Nr.
761.

763. D. m., 2 p. — 1700 m3 — ul Osowska r. Sero
ckiej —  wł.: młż. Turscy, W-wa, Osowska r. Serockiej
— pr. i k.: inż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Pierackiego 
17, tel. 6.81-43 —  wyk.: Przeds. bud, Puszkarski, Gocła- 
wek.

764. D. m., 2 p. — 3800 m3 —  ul. Okrężna dz. 18 — 
wł.: sędzia J. Kraąpodębski, W-wa, Wilcza 27 — pr. i k.: 
inż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Pierackiego 17, tel.
6.81-43 — wyk.: sp. płg.

765. Przeb. —  500 m3 —  ul. Złota 40 —  wl.: H. Birn- 
baum, W-wa, Bielańska 18, tel. 11.20-03 — pr. i k.: inż.- 
bud. J. Kac, W-wa, Ś-to Krzyska 15, tel. 2.65-47 — wyk.: 
Przeds. bud. R, Paczuski, W-wa, Śliska 32, tel. 6.75-84.

766. D. m., 3 p. — 3560 m3 — ul. Mickiewicza — wł.: 
inż. Z. Chabelski, W-wa, Kaliska 17 — p r.: inż.-bud. J. 
Zawistowski, W-wa, Berezyńska 18, tel. 10.04-20 — k .: 
inż.-bud. W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — 
wyk.: Przeds. rob. inż.-bud. Z. Chabelski, W-wa, Kaliska 
17, tel. 9.26-12.

767. D. m., 3 p — 6570 m3 —  ul. Orm iańska r. Św. 
Wincentego — wł.: J . H. B. Konowie, Ząbkowska 4 — 
pr. i k . : inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21
— wyk.: Przeds. bud. B. Garczyński, W-wa, Chłodna 32, 
tel. 6.98-07. i

768. D. m., 2 p — 3491 m* — ul. Żymirskiego dz. 28
— w ł.: J . Bogaty, W-wa, Tw arda 24, tel. 5.35-91 —  pr. 
i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21
— wyk.: sp. płg. (m. m ur. P. Osiński, Targówek - Osiedle 
Sam arytanka, d. wł.).

769. D. m., 3 p. — 2715 m3 — ul, Radzymińska 130 
—■ wł.: G. W istreich, W-wa, Radzymińska 130 — pr. i k.: 
inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: 
Przeds. bud. Sz. Lingenberg, W-wa, Twarda 40, tel. 
6.76-54.

770. D. m., 3 p. — 2510 m3 — ul. Łochowska 53 — 
wł.: młż. Czerniakowscy, ul. Łochowska 53 — pr. i k.: 
bud. J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98 — 
wyk.: sp. płg. (J. Dąbrowski, ul. Zacharjasza).

771. D. m., 3 p. — 2510 m3 — ul. Łochowska 53a — 
wł.: J. i S. Pieńsko, W-wa, Nieporęcka 12, tel. 10.08-86 — 
pr.; k. i wyk.: vide pozyc. 770.

772. D. m., part. — 500 m3 — ul. Białobrzeska 33 — 
w ł.: inż. K. Szymański, W-wa, F iltrow a 67, tel. 8.10-58
— pr. i k.: inż.-arch. R. Kałuba, W-wa, Czerniakowska 
202 — wyk.: sp. płg. (m. mur. W iernicki).

773. D. m., 1 p. —  1200 m“ — ul. Goszczyńskiego
h. 11785 — w ł.: K. Jan ik , W-wa, Czeczotta 5 — pr. i k.: 
inż.-arch. R. Kałuba, W-wa, Czerniakowska 202 — wyk.: 
sp. gosp.

774. D. m., 1 p. — 1300 m3 — ul. Pilicka h. 7392 — 
wł.: R. Rosinkiewicz, Biała Podlaska, F abr. Samolot. — 
pr. i k.: inż.-arch. St. Brukalski, W-wa, Niegolewskiego
8, tel. 12.79-88 —  wyk.: sp. plg.

775. D. ni., 4 p. — 4000 ma — ul. P rosta 4 — wł.: A. 
Rudzki, Kalisz — pr.: inż.-arch. A. Korytkowski, W-wa, 
Mokotowska 46, tel. 7.16-22 — k.: inż.-arch. J. Ambrozie-



wicz, W-wa, Kamedułów 31, tel. 12.77-44 — wyk.: sp. plg. 
(m. mur. St. Rozenfeld, W-wa, M arji Kazimiery 55).

776. D. m., 4 p. — 14859 ms — ul. Grzybowska 90 — 
wl.: E. Berman, W-wa, Grzybowska 90 — pr. i k.: inż.- 
arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. W. Rybacki, W-wa, Marszałkowska 53/33).

777. D. m., part. — 500 m1 — ul. K w atery Głównej 8
— wł.: W. i H. Belka, W-wa, Stalowa 28 — pr. i k.: 
inż.-arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51
— wyk.: sp. gosp.

t778. D m., 2 p. — 2300 m“ — ul. Rybna 8 — wł.: 
M. Hertz i H. Firanko, Brukowa 32 — pr. i k.: bud. A. 
Paruszewski, W-wa, Poznańska 17, m. 4 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. E. Malinowski, Wołomin, Kościelna 32).

779. D. m., 1 p. — 1700 m3 — ul. Byczyńska 22 — 
wl.: małż. Kwasieborscy, W-wa, Byczyńska 22 — pr. i k.: 
inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk.: 
sp. gosp.

780. Przebud. — 4000 m3 — ul. Rybaki 22 — wł: St. 
Tyborowski, W-wa, Rybaki 22 — p r i k.: inż.-bud. L. Sto
dolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk.: vacat.

781. D. m., 1 p. — 700 m" — ul. Fundamentowa dz. 
13a — wł.: M. Nowak, W-wa, Kawęczyńska 25 — pr. 
i k.: bud. J . świech, Falenica, Spokojna 15 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. Korolewski).

782. D. m., 1 p. — 700 m3 — ul. Fundamentowa dz. 
13b — wł.: A. Bubis, W-wa, Fundamentowa dz. 13b — 
pr., k. i wyk.: vide pozyc. 781.

783. D. m„ part. drewn. — 420 n r  — ul. W arszawska 
dz. 53 — wł.: W. Wojewódzki, W-wa, W arszawska dz. 53
— pr. i k.: bud. J . Świech, Falenica, Spokojna 15 — wyk.: 
sp płg. (m. mur. Kramża, W-wa, Szlachecka 23).

784. D. m., 1 p. — 1400 nv‘ — ul. Madalińskiego r. J a 
chowicza — wł.: St. Rub, W-wa, Naruszewicza 9 — pr. 
i k.: bud. J. Świech, Falenica, Spokojna 15 — wyk.: sp. 
płg-

785. D. m., part, drewn. — 550 m3 — ul. O strobram 
ska r. Fotografów  — wł.: J . Zakrzewski, W-wa, Fotogra
fów r. Ostrobramskiej —  pr. i k.: inż.-techn. A. Obidziń- 
ski, W-wa, Bracka 16 — wyk.: sp. gosp.

786. D. m., part. — 540 m3 — ul. Nasypowa dz. 37 — 
wł.: E. Kowalczyk, W-wa, Nasypowa dz. 37 — pr. i k.: 
inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: sp. płg.

787. D m., part. drewn. — 850 m3 — ul. Tarczowa dz. 
21 — wł.: K. Kowalczyk, W-wa, Żymirskiego 30 — pr. i 
k.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. J. F rydrysiak, W-wa, Komorska 41).

788. D. f., — part. — 103 nf' — ul. Krypska 14 — 
wł.: S. Piwowarski, W-wa, K rypska 14 — pr. i k.: inż.- 
techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: sp. gosp.

789. D. m., part., drewn. — 500 m8 — Perkuna dz. 
98 __ wł.: małż. Wieczorek, W-wa, Perkuna dz. 98 — pr. 
i k.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: 
sp. gosp.

790. D. m., p a rt. — 500 m3 — ul. Ostrobram ska dz. 
70 — wł. młż. Niemiec, W-wa, O strobram ska dz. 70 — 
pr. i k.: inż-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — 
wyk.: sp. gosp.

791. D. m., 4p. — 7500 m3 — ul.' Puławska 28 — wł.: 
Tow. Akc. „G ranat”, W-wa, Żórawia 17, tel. 9.14-36 — pr. 
i k.: inż.-arch. J. Żórawski, W-wa, Filtrow a 63, tel. 8.13-02
— wyk.: Przeds. bud. R. Białkowski, H. Jasiński i S-ka, 
W-wa, Al. Jerozolimska 18, tel. 9.19-50.

792. D. m., 3 p. — 5840 m3 — ul. Mickiewicza dz. 6
— wł.: małż. Łokcikowscy, W-wa, E lektoralna 28, tel. 
6.44-82 — pr. i k.: inż.-arch. M. Łokcikowski, W-wa, E le
ktoralna 28, tel. 6.44-82 — wyk.: sp. plg. (m. mur. M. Ko- 
siarski).

793. D. m., 3p. — 6000 m? — ul Bialobrzcska 35 — 
wl.: B. Rozenbaum i A. Frydm an, W- wa, Nowiniarska 16, 
tel. 11.62-88 — pr. i k.: inż-bud. K. Bagieński, W-wa, No
wy Świat 41, tel. 6.55-67 — wyk.: sp. płg. (m. bud. D. 
Tokar, W-wa, Złota 64, tel. 5.36-97).

794. D. m., 3 p. — 2000 m3 — ul. Sowia 7 — wł.: St. 
hr. Kisielnicki (pełn. M. Stelmaszczyk, W arszawa, Krucza 
48, tel. 9.64-43) pr. i k.: inż.-cyw. S. Kraskowski, W-wa, 
Krak. Przedm. 30, tel. 6.01-03 — wyk.: vacat.

795. D. m., 4 i 5 p. — 7000 m3 — ul. Klonowa 12 r. Flo
ry _  wł.: A. Binzer, Flory 1. tel. 8.88-11 pr.: inż.-cyw. 
S. Kraskowski, W-wa, Krak. Przedm. 30, tel. 6.-01-03 — 
k. i wyk.: vacat.

796. D. m., 1 p. — ul. Giersona 10 — wł.: młż. Cho
ińscy — pr.: typ B. G. K.

797. D. m., 3 p. — 3860 mJ — ul. Panieńska 5 — wł.: 
Frenkiel, Dawidowicz i Glikson ,W-wa, Żelazna 95 — pr. 
i k.: arch. R. Szwarc i inż. K. Grabowski, W-wa, Złota1 40, 
tel. 6.75-45 — wyk.: Przeds. bud. R. Paczuski, W-wa, 
Śliska 32, tel. 6.75-84.

798. D. m., part. — 800 m’ — ul. Naruszewicza h. 
7923 — wł.: Dyr. Grochowski, W-wa, Szk. im. Szczepa- 
nowskiego, Pankiewicza 3, tel. 9.79-25 —■ pr. i k.: inż.- 
arch. B. Zborowski, W-wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.18-36
— wyk.: sp. płg. (m. mur. P. Łuka, W-wa, Mostowa 8).

799. D. m., 1 p., bliźn. (dwa) — ul. Szregiera dz. 48 
B. G. K. — wyk.: sp. gosp.

800. D. m., 1 p. — 420 m! — ul. Barcicka dz. 48 — 
i dz. 49 — wł.: młż. Dziak i St. Cholewicki — pr.: typ 
wl.: H. Karney, Skarżysko — pr. i k .: inż.-arch. H. Oder
feld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8.42-42 — wyk.: sp. gosp.

801. D m., part. — 200 m1 — ul. Kamedułów dz. 4
— wł.: M. Jóźwiak, W-wa, Kamedułów dz. 4 pr. i k.: 
arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. gosp.

802. D. m., 3p. — 5263 m“ — ul. Opaczewska 38 — 
wł.: inż. J. Szmigielski, W-wa, E lektoralna 30, tel. 6.62-25
— pr. i k.: inż.-arch. M. Kon, W-wa, Marszałkowska 95, 
tel. 9.88-80 wyk.: sp. płg. m. mur. J. Kozdrak, W-wa, Łom
żyńska 32, tel. 10.19-78.

803. D. m., part. lp . — 800 mJ — ul. Olgierda dz. 
26 — wł.: J . Sobczyńska, W-wa, Dzika 86 — pr. i k.: 
arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. gosp.

804. D. m., 3p. — 3800 m3 — ul. Łowicka 54 -— wł.: 
inż. St. Marek, W-wa, Bielańska 22 — pr. i k .: inż. St. 
M arek, W-wa, Bielańska 22 — wyk.: sp. płg. (m. mur. Ga
domski, W-wa, Strzelecka 40).

805. D. m., lp . — 500 m3 -— ul. Styki 6 — wł.: młż. 
Miedzowscy, W-wa, F lorjańska 12 — pr. i k.: bud. Z. Pstru- 
siński, W-wa, Krochmalna 83, tel. 5.97-73 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. M. Kowalski, W-wa, Grzybowska 58).

806. D. m., 2p. — 2860 m3 — ul. Walecznych dz. 3a — 
wł.: J. Żóławnik, W-wa, Francuska 25 — pr. i k.: bud. K. 
Dobrzański, Wołomin, Szopena 2 — wyk.: sp. płg. (m. mur. 
Malinowski, Wołomin).

807. D. m., 2p. -— 2500 m3 —- ul. Walecznych dz. 3 — 
wł.: młż. Wiśniewscy — pr. i k.: bud. K. Dobrzański, Wo
łomin, Szopena 2 — wyk.: Przeds. bud. J. Wejnarowski, 
W-wa, Krak. Przedm. 70.

808. D. m., 2p. — 1900 m“ —f ul. Walecznych r. Styki
— wł.: J . Małgowska, W-wa, Styki — pr. i k.: inż.-arch. 
Z. Olszakowski, W-wa, Berezyńska 27, tel. 10.39-72 i inż.- 
arch. A. Kowalski, W-wa, Dąbrówki 12 — wyk.: sp. płg. J. 
Pado, — W-wa, Sykstuska).

809. D. m., lp . 1200 m3 — ul. Dąbrowiecka r. Obroń
ców — wl.: A. i  H. Olszakowscy, Poznań, G rotgera 13 — 
pr. i k.: inż.-arch. Z. Olszakowski, W-wa, Berezyńska 27, 
tel. 10.39-72 — wyk.: sp. płg. (m. mur. P. Południkiewicz, 
W-wa, Gęsta 6).

810. Nad., 4 p-a — 1300 m3 — ul. Żytnia 16 — wł.: 
Z. Lem berger, W-wa, Ś-to Krzyska 43, tel. 5.32-74 — pr.: 
inż.-cyw.1 K. Srokowski, W-wa, Nowy Świat 34, tel. 6.24-14
— wyk.: vacat.

811. D. m., 6p. — 15000 m5 — ul. Mazowiecka 11 — 
wł.: Tow. Akc. Goede, Kalisz, — pr.: inż, A. Nestrypke, 
Kalisz, Pierackiego 3 — k.: inż.-arch. T. Bursze, Wawelska 
32, tel. 8.10-39 wyk.: Przeds. rob. bud. F. Roth. W-wa, Wil- 
czaj 58, tel. 8.24-11.

812. D. m., 4p. i 3p. patrz Nr. 7 „Prz. Bud.” b c) — 
14000 m3 — ul. W iejska 12 — wł.: O. Robinson, W-wa, Al. 
Ujazdowska 33, tel. 8.33-67 — pr. i k.: inż.-arch. L. Korn- 
gold, W-wa, Natolińska! 8,, tel. 8.42-35 — wyk.: Biuro inż.- 
bud. W. Filanowicz i B. Suchowolski, W-wa, Skorupki 7, tel.
9.16-56.

813. D. m., lp . •— 1200 m3 — ul. Rybieńska dz. 2 — 
wł.:' młż. Mielec — pr., i1 k.: inż. J. Kac, W-wa, Ś-to Krzy
ska 15, tel. 2.65-47 — wyk.: sp. płg.

814. D. m., lp ., drewn. — 1000 m3 — ul. Sądowelska 
dz. 89 — wł.: St. Sałaszewski — pr.: inż.-cyw, S. Hor- 
nowski, W-wa, Bednarska 24, tel. 2.48-23.

815. D. m., part. — 360 m" — ul. Janinówka dz. 11
— wł.: M. Baćko, W-wa, Grodzieńska 1 — pr. i k.: bud. 
K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-7Q wyk.: 
sp. gosp.

816. D. m., lp . — 2000 m3 —- ul. St. Witkiewicza dz.
39 i 40 — wl.: młż. Grzybowscy, W-wa, St. Witkiewicza



dz. 39 — pr. i k.: inż. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — 
wyk.: sp. płg.

817. D. m., lp . — 1500 mJ —1 ul. Denewska 32 — wł.: 
W. Tobołowski, W-wa, Genewska 32 — pr. i k . : inż.-arch. 
M. Szpikowski, W-wa, Długa 26, tel. 11.89-07 — wyk.: 
vacat.

818. D. m., lp . — ul. Wojciecha Gersona 48 — w ł.: 
B. Grochalak — pr.: typ  B. G. K.

8119. D. m., part. drewn. — 300 m3 —- ul. Podolska 
dz. 21 — wł.: młż. Gnoińscy, W-wa, Komorska 39 — pr. 
i k.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17.

820. D. m., lp . — 1200 m° — ul. Lusińska dz. 100 ■— 
wł.: A. Gołuba — pr. i k.: bud. A. Paruszewski, W-wa, 
Poznańska 17.

ŁÓDŹ.
Dane za czas 15 — 21.V III  były zamieszczone w Nr. 35 

Biuletynu Przetargowego.
(Dane za czas 24 — 31.VIII. 1936 r.)

716. D. m. part. — 300 m3 — ul Mochnackiego 30
— wl.: W. Kozieł — pr. i k . : Inż. H Pili,, Łódź. ul. Dą
browska 32 — wyk.: sp. gosp.

717 Nadb. i dob. d. m. 1 p. — 700 m3 —  ul. K arpia 
52 —■ wł: M. Pieczewski — pr. i k.: Inż. F r. Śmiałkowski, 
Łódź, ul. Wójtowska 6 -— wyk.: vacat.

718. D. m. part. — 300 m3 — ul. Wielkopolska 54 — 
w ł.: J. Olechowski i F r. W itosławski —  pr. i k.: bud. St. 
Wizner, Łódź, ul. Obywatelska 30, tel. 162-25 — wyk.: 
vacat. 1 \

719. D. m. part. — 400 m3 — ul. Okopowa 12 — w ł.: 
M. Sulwińska — pr i k.: bud. St Wizner, Łódź, ul Oby
watelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

720. D. m. 1 p. —■ 800 m3 — ul Gliniana 27 — w ł.: 
M. Lewandowska — pr. i k . : Inż.-arch W Lisowski, Łódź, 
ul. Wierzbowa 28, tel. 209-46 ■— wyk.: vacat.

721. Budowa sali gimnastycznej, — 1000 m3 — ul. 
Sporna — w ł.: K lasztor O. O. Bernardynów — pr. i k.: 
Inż. A. Trella.

722. D. m. 1 p. — 600 m3 — ul. Batorego 36 — wł.: 
St. Krężowek — pr. i k : bud. St W izner, Łódź, ul. Oby
watelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

723. D. m. part. —■ 250 m8 — ul Kilińskiego 28 — 
wł.: R. A. R itte r — pn  i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. O- 
bywatelska 30, tel. 162-50 — wyik.: sp. gosp.

724 D. m. 1 p. — 700 m3 — ul. Obywatelska 2 — 
wl.: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek — pr. i k.: Inż.-arch. 
W, Lisowski, Łódź, ul. Wierzbowa 28, tel. 209-46 — wyk.:

725. D. m. part. —- 350 m8 — ul. Bohomolca 22 —  w ł.: 
J . Komca —pr. i k .: Inż. K Woźnicki, Łódź ul W igury 9 
—< wyk.: sp. gosp.

(Dane za czas 1. IX. —  5. IX. 1936 r.).
726. D. m., part. — 300 m3 — ul. M łynarska 93 — 

w ł.: J. Pietrzykowski — pr. i k . : bud. A. Krauss, Łódź, 
ul. Nawrot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

727. D. m., I p. — 750 m3 — ul. Franciszkańska 
104a — wł.: W. Filipczak — pr. i k .: bud. H. Derkowski, 
Łódź, ul. Przejazd 82, tel. 162-20 — wyk.: vacat.

728. D. m., I II  p. — 5200 m8 — ul. Cegielniana 67
— w ł.: Z. O rner — pr.. i k .: Inż. J . Miintz, Łódź,i ul. Wól
czańska 23, tel. 181-92 — w yk.: sp. gosp.

729. D. m., part. —' 400 m3 — ul. Norwida dz. 2 — 
wl.: N. Hube —  pr. i k . : Inż. Z. Rydzewski, Łódź, ul. 
Gdańska 106, teł. 200-59 — wyk.: vacat.

730. D. m , part. — 300 m' — ul. W ygodna 30 — 
wł.: małż. Dzikowscy — pr. i k.: Inż. Millauer, Łódź, ul. 
Narutowicza 75 — wyk.: sp. gosp.

731. D. m., I  p .; przeb. oraz nadbud. oficyny —  1200 
m8 — ul. Obywatelska 2 —  w ł.: Zgromadzenie Sióstr U r
szulanek — pr. i k.: Inż. W. Lisowski, Łódź, ul. Wierzbo
wa 28, tel. 209-46 — wyk.: vacat.

732. D. m., part. — 400 m8 —  ul. Koszykowa 7 — 
w ł.: małż. Sowińscy — pr. i k.: bud. W. Kulesza, Łódź, 
Przejazd 34 — wyk.: vacat.

733. D. m , part. — 300 m8 — ul. Łagiewnicka 80 — 
wł.: małż. Koźmińscy — pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, Łódź, 
Wigury 9 — wyk.: sp. gosp.

734. Bud. fabryki — 1050 m0 —  ul. Podleśna 14 — 
w ł.: M. Billauer — pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. 
W igury 9 — wyk.: vacat.

735. D. m , part. — 250 ma — ul. S tefana zbieg Dzi

kiej — wł.: G. M aurer — pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, 
Łódź, ul. W igury 9 — wyk.: sp. gosp.

736. D. m., part. — ul. Sierakowskiego 100 — w ł.: 
Z. i N. Bartosik — pr. i k.: Inż. St. Trella

737. D. m., part. — 300 m3 — ul. Kołowa dz. 22 — 
wł: F . Olejniczak — pr. i k.: Inż. Woźnicki, Łódź, ul. Wi
gury 9 — wyk.: sp. gosp.

738. D. m., part. — 350 m8 — ul. Kołowa dz. 26 — 
w ł.: H. Buczyński — pr. i k . : Inż. H. Pili, Łódź, ul Dą
browska 32 — wyk.: sp. gosp.

739. Dob. d. m., 1 p. — 500 m3 —  ul. Wrześniewska 
134 — w ł.: W. Wagen - Knecht — pr. i k . : Inż. K. Woź
nicki, Łódź, ul. W igury 9 —• wyk.: vacat.

740. D. m., part. — 450 m3 — u!. Narutowicza 126a
— w l.: St. Nowak — pr. i k . : Inż. S. Derkowski, Łódź, 
ul. 6-go Sierpnia 70a, tel. 209-11 — wyk.: vacat.

741. D. m., 3 p. — 6000 m8 — ul. Zagajnikowa 57 
-— w ł.: M. Glińska — pr. i k. Inż. S. Kowalski, Łódź, ul. 
Łąkowa 22, tel 147-90 — w yk.: vacat.

742. D. m., 1 p. -— 700 m8 — ul, Krańcowa 81 — 
wł.: J . Ostrowski — pr. i k.: bud. A. K rauss, Łódź, ul. 
N aw rot 8, tel. 259-39 — wyk.: vacat.

743. Budowa fabryki — 1500 m3 — ul. Łąkowa 5 — 
wł.: M. Kohn — pr. i  k .: Inż. F. B. Haessner, Łódź, P iotr
kowska 186, tel. 108-29 —  wyk.: vacat.

744. Dob. i nadb. d. m., 2 p. — 1000 m8 — ul. Spor
na 10 — w l.: L. Miak — i pr. i k . : bud. A K rauss, Łódź, 
N aw rot 8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

745. D. m., 1 p. — 700 m3 — ul. Dworska 68 — w ł.: 
Z. Kołodziejska — pr. i k.: Inż. J . Fuchs, Łódź, Pomor
ska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

746. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Obywatelska 72 — 
wł.: M. Mikołajczyk ‘— pr. i k.: Inż. St. Kowalski, Łódź, 
Łąkowa 22, tel. 147-90 — wyk.: sp. gosp.

747. D. m., 1 p. — 680 m3 — ul. Ciasna zbieg By
tomskiej — wl.: F r. Michalec — pr. i k.: bud. St. Wiz
ner, Łódź, Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

748. D. m., 1 p. — ul. Sanocka 14 — w ł.: Wł. Olek- 
siewicz — pr. i k.: Inż. A. Trella.

749 D. m., I p. — 650 m3 — ul. Lotnicza 17 -— wł.: 
Sz. Rozner — pr. i k . : M. Bornsztein, Łódź, ul. T raugutta
9, tel. 183-16 — wyk.: vacat.

750. D. m., 1 p. — 700 m3 —  ul. Ks. Brzózki 5 — 
w ł.: H.^Golk — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowska
32 — wyk: vacat.

751. D. m., 1 p. — 600 m8 — ul. Kniaziewicza 20 — 
wł.: I. M oranda — pr. i k.: Inż. Fuchs, Łódź, Pomorska 
5, tel. 245-33 —  wyk.: sp. gosp.

752. D. m., 3 p — 5000 m8 — ul. Stocka 12 — wl.: 
J. Ressel, — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowską 32
— w yk.: vacat.

753. D. m., 1 p. — 800 m3 — ul. Przedł. Wołowej — 
wł.: P. Szpyt — pr. i k.: Inż. S. Derkowski, Łódź, ul. 6-go 
Sierpnia 70a, tel. 209-11 — wyk.: vacat.

(Dane za czas od 7. IX. — 12. IX. 36 r.).
754. Bud. klatki schód, fabrycznej — 300 m3 —  ul. 

Żwirki 17 — wl.: Światłowski i Kon — pr. i k.: Inż J . 
Fuchs. Łódź. Pomorska 5, tel. 245-33 w yk.: — vacat.

755. D. m., part. — 250 m8 — ul. Dr. S terlinga 26
— w ł.:  ̂J  Kostenberg .— pr. i k .: Inż. F r. Śmiałkowski, 
Łoaz, ul. W ojtowska 6 —  wyk.: sp. gosp.

756. D. m„ part. — 300 m8 — Marysin I  dz. 199 — 
w ł.: M. F lum  — pr. i k . : Inż. F r. Śmiałkowski, Łódź, ul. 
W ójtowska 6 — wyk.: vacat.

757. Dob. d. m., part. — 300 m3 —  ul. Bohomolca 2
— w ł.: St. Paluch — pr. i k.: Inż. J . Fuchs, Łódź, Po
morska 5, tel. 245-33 — wyk.: sp. gosp.

758. D. m., part. —• 300 m3 —  ul. Kilińskiego 28 — 
w ł.: A. R itte r — pr. i k . : bud. St. Wizner, Łódź, Obywa
telska 30 — tel. 162-50 —  wyk.: vacat.

759. Nad. i dob., d. m., 1 p. — ul. Ozorkowska 5 — 
w l.: J. Sobczyk — pr. i k . : Inż. Trella.

760. Bud. szalatu — ul. Kilińskiego — wł.: Wydział 
Techniczny Zarządu Miejskiego — p r . : Oddział Budowy 
Gmachów.

761. D. m., 2 p. — 1000 m" —  ul. Sierakowskiego 16
— wł.: małż. Daber —  pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, Dą
browska 32 — wyk.: vacat.

762. D. m., 3 p. —  5250 m" — ul. Sienkiewicza 73 — 
w ł.: małż. Seipelt — pr. i k .: Inż.-arch. F. B. Haessner, 
Łódź, Piotrkowska 186, te). 108-29 — wyk.: vacat.
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INŻ. JERZY  PRZYSIECKI —  Toruń — Rudak.

U RUCHO M IENIE PRODUKCJI KLINKIERU W KUNKIERNI 
I CEGIELNI RUDAK MIASTA TO RUNIA

K linkiernia Rudak. Widok ogólny ze strony glinicy.

W chwili objęcia klinkierni i Cegielni w Rudaku 
przez Gminę m. Torunia1), przedsiębiorstwo to posiadało 
tylko budynki i urządzenia służące do produkcji wyrobów 
eeglarskich, z urządzeń zaś, przeznaczonych do produkcji 
klinkieru, istniał tylko budynek IV wraz z umieszczonym 
tam zespołem maszyn systemu Spenglera t.j. dwóch mły
nów (kołotoków) do suchej gliny, prasy automatycznej do 
prasowania surówki sposobem suchym, oraz odpowiednich 
zasilaczy i transporterów .

Budynek 6 mieścił w tym  czasie kuźnię, oraz maszy
nę parową do napędu cegielni.

W roku 1935 cegielnia została całkowicie zelektryfi
kowana, a w dawnem pomieszczeniu maszyny parowej 
zostały urządzone w arsztaty  mechaniczne, które, wobec 
posiadania przez przedsiębiorstwo dużej ilości maszyn, 
konieczne są dla zachowania sprawności ruchu.

Projekt poprzednich właścicieli, aby uruchomić pro
dukcję klinkieru przy zastosowaniu do wyrobu surówki 
ówczesnych urządzeń, a do wypału pieca hoffmanows- 
kiego okazał się zupełnie nierealny, gdyż poczynione doś
wiadczenia wykazały nieopłacalność tego projektu.

Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Zarząd m. Toru
nia (1933 r.) powstał projekt wybudowania specjalnego 
pieca do wypalania klinkieru. Do wyrobu i suszenia

placków wg. tego projektu miały być zastosowane istnie
jące urządzenia.

To rozwiązanie miało bardzo poważne wady, gdyż 
przy takim  planie produkcji, siłą rzeczy zostałaby bardzo 
ograniczona produkcja wyrobów cegielnianych, przyczem 
piec hoffmanowski byłby zupełnie niewykorzystany. Op
rócz tego wyrób placków odbywałby się sposobem zbyt 
kosztownym, gdyż: 1-°, przeróbka masy na placki od
bywałaby się na zespole maszyn ceglarskich, gdzie glina 
z kopalni wciągana jest do zasilacza, w którym zachodzi 
I-sze mieszanie, poczem przez gniotownik i walce precy
zyjne, różnicowe przechodzi do ceglarki; 2-“. tak wyko
nane placki byłyby suszone częściowo w szopach z pólka
mi i podobnej suszarni wielkoprzestrzennej, częściowo zaś 
w kellerowskiej suszarni parowej (ca 30%). Ten sposób 
przeróbki masy i suszenia jest bardzo dobry i celowy, 
gdy chodzi o wyrób surówki przeznaczonej do wypału 
na cegłę. N atom iast gdy chodzi o wyrób placków, które 
po wysuszeniu m ają być zmielone na proszek i dla te 
go zniekształcenia ich i pęknięcie nie posiadają znacze
nia, produkcję taką należy prowadzić sposobem najtań
szym, a więc najprostszym .

Zgodnie z powyższem Zarząd Miejski uznał za naj-

’) Patrz  Przegl. Ceram. Nr. 4/34 r. str. 124.



O B JA Ś N IE N IE  P L A N U  S Y T U 
AC YJN EG O .

A . B udynki zatuszowane na czarno 
i oznaczone cyfram i rzym skiem i sta
nowią dział „Klinkiernia”.

B. Budynki białe, oznaczone cyfra
m i arabskiemi stanowią dział „cegiel
nia” wraz z budynkami m ieszkalny
mi i gospodarczymi.

A.

wyrób placków

Rys. 1. Plan sytuacyjny Klinkierni Rudak. 
właściwsze rozwiązanie te j sprawy mój projekt, idący 
w tym  kierunku, ażeby oprócz specjalnego pieca wypało
wego do klinkieru, wybudować budynki i zainstalować 
urządzenia, służące do wyrobu, suszenia i magazynowania 
placków sposobem jaknajtańszym .

Pomimo znacznych trudności terenowych projekt ten 
został zrealizowany przez wzniesienie budowli oznaczo
nych na planie sytuacyjnym  cyfram i I, II, I II  i V, oraz 
wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia. P lan ten wy
konany został w roku 1936 i obecnie rozpoczynamy pro
dukcję klinkieru.

Wyrób klinkieru  będzie prowadzony w sposób nastę
pujący: glina z kopalni zostaje wyciągana przy pomocy 
wciągu mechanicznego i wysypywana na wał. Wobec 
istnienia kilku różnych rodzajów glin są one sypane w ar
stwami poziomemi tak , że przy późniejszym zabieraniu 
na wózki będą brane na każdy wózek wszystkie rodzaje 
już częściowo zmieszane. Oczywiście zwał sypany jest je
sienią, żeby gliny do wyrobu placków były przemrożone 
i dobrze zlasowane.

W budynku I przemrożona glina przechodząc przez 
walce i ceglarkę ślimakową przerabiana jest na placki 
form atu normalnej cegły. Form at ten stosuje się dlatego, 
że jest on łatwy do suszenia, a przytem dobrze zacho
wane suche placki mogą być wypalone jako normalna 
cegła.

Suszenie placków odbywa się podobnie jak  to ma 
miejsce przy ręcznej cegle, a mianowicie w I-szej fazie

I. Maszynownia 
sposobem mokrym.

II. Szopy i pobliskie place — susze
nie placków.

III. Szopy magazynowe do zimowe
go zapasu placków, pojemność 
1500000 szt.

IV . Mlynownia i prasownia — 
przemiał suchych placków i produk
cja surówki sposobem suchym (ze
spól maszyn syst. Spenglera).

V. Piecownia — budynek z piecem 
24-ro komoroivym do wypalania klin- 
kie ru.

B.

1. Maszynownia  — wyrób surówki 
ceglanej.

2. Szopy suszarniane,.
3. Suszarnia sztuczna (parowa) 

Kellera — parter.
3a. Suszarnia wielkoprzestrzenna I 

piętro.
U. Szopy magazynowe na zimowy 

zapas suchej surówki ceglanej (U' w 
budowie).

5. Piecownia — obudowany piec 
H offm anowski 22-komorowy.

6'. W arszta ty mechaniczne ( wspól
ne dla obu działów).

7. Budynki mieszkalne i  gospo
darcze.

na placach leżących obok szop II, po stwardnieniu są 
zbierane i ustawiane luźno do wysokości ca 2 m. w szo
pach II, gdzie dosychają zupełnie. Jest to najtańszy spo
sób suszenia placków, gdyż urządzenia tu  zastosowane są 
zupełnie proste i tanie. Szopy II nie posiadają żadnych 
półek ani ścian, placki ustawia się pod dachem na ziemi 
jedne na drugich.

W ten sposób wysuszone placki idą w połowie do 
szop magazynowych III , w połowie bezpośrednio do dal
szego przerobu na surówkę klinkierową.

Produkcja sucho prasowanej surówki odbywa się 
w budynku IV w ciągu całego roku (z krótką ca 4 tyg. 
przerw ą na czyszczenie maszyn i wymianę części zamien
nych) . Placki, które są wyrabiane tylko w m-cach let
nich, zimą czerpie się je z magazynów.

Placki przechodzą kolejno przez 2 gniotowniki. Na 
pierwszym rozdrabniane są na ziarna grub, do 10 mm., 
na drugim  na ziarna od 0 do 2 mm. Przez dobór sit 
ustala się stosunek ziaren najdrobniejszych do najgrub
szych w ten sposób, żeby w masie sprasowanej były jak- 
najmniejsze próżnie, czyli, żeby już surowy kamień miał 
najm niejszą porowatość. Przy pomocy automatycznych 
transporterów  sucha, sproszkowana glina podawana jest 
do prasy syst. Spenglera, gdzie pod Wysokiem ciśnieniem 
prasowana jest na odpowiedniego form atu kamienie.

Z prasy surówka ładowana jest bezpośrednio do pie
ca w budynku V.



Rys. 2c. Plan nowego pieca wypałowego o płomieniu zwrotnym, zbudowanego w /g  projektu inż. Jerzego Ma-
rynowskiego.

O B JA ŚN IE N IE  R Y S . 2 — PIEC A 2i-ro KOMOROWEGO.

a) Przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny,
c) widok z góry.

1. W nętrze komory.
2. Kanał przerzutowy (przejście ognia z jednej 

strony do drugiej).
3. Połączenie komory z kanałem dymowym.
i .  Główny kanał dymowy (zbiorczy).
5. Kanały poprzeczne do odciągania gorącego po

wietrza (szmauchowe).

6. Główny (zbiorczy) kanał gorącego powietrza 
( szmauchowy ).

7. Miejsce spalania węgla na schodkowych rusztach 
szamotowych.

8. Otwory wjazdowe.
9. Wentyle dymowe.

10. Zasuwy w poprzecznych kanałach szmaucho
wy ch (5).

11. Zakończenie głównego kanału dymowego ( i )  po
łączone z wentylatorem.

Wypał klinkieru drogowego (głównego produktu za
kładów) odbywa się w ten sposób, że po powolnem pod
niesieniu tem peratury do ca 1300° C tow ar musi być w tej 
lajwyższej tem peraturze utrzym any w ciągu od 48 do 
J2 godzin, poczem rozpoczyna się okres studzenia posia- 
lający również bardzo ważny wpływ na późniejsze w łas

ności klinkieru. W pierwszej fazie studzenia, kiedy tem
p era tu ra  obniża się od maksymalnej do ca 900° C zacho
dzą procesy krystalizacji, chcąc więc otrzymać skorupę
o budowie drobnokrystalicznej należy okres ten jaknaj- 
bardziej przedłużyć. Gdy studzenie w tej fazie zachodzi 
zbyt szybko, skorupa ma budowę szklistą, co niekorzyst



Widok pieca na górze z aparatami wsypowemi konstr. inż. Antuszewskiego i da
chem syst. inż. Brody.

nie wpływa na trwałość i odporność kamienia wbudowa
nego w jezdnię. Dalsze studzenie nie posiada wielkiego 
znaczenia i dopiero poniżej 600" musi być również prowa
dzone powoli, ażeby uniknąć w klinkierze pęknięć i rys, 
wywołanych przez zbyt raptowne stygnięcie. Powyżej 600'' 
niebezpieczeństwo to nie zachodzi.

Jak  z tego wynika palenie klinkieru jest bardzo 
skomplikowane i wymaga specjalnej dokładności. Dlatego 
w klinkierni i cegielni m. Torunia do wypalania klin
kieru został wybudowany specjalny piec (rys. 2) o płomie
niu zwrotnym, zaprojektowany przez Pana Dyrektora  
Inż. Jerzego Marynowskiego. Piec ten najzupełniej odpo
wiada celowi przy jednoczesnem zachowaniu ekonomji 
pracy, oraz koszitów opału.

Jak  to widać z załączonych rysunków piec posiada 
24 komory, przystosowany jest do pracy ciągłej na za
sadzie przeciwprądu, podobnie jak  w piecach Hoffmana, 
Mendheima i t.p. Komory są od siebie podzielone ściana
mi dziatowemi. Spalanie węgla odbywa się na schodko
wych rusztach szamotowych wewnątrz komory, w miejscu 
oddzielonem od przestrzeni wypełnionej towarem-szamoto- 
wym parawanem, który zmusza płomień do wzbijania 
się ku sklepieniu komory. Po odbiciu od sklepienia ogień 
opada przez przestrzeń wypełnioną klinkierem, poczem 
częściowo przez otwory w ścianie działowej, częściowo zaś 
przez kanaliki pod posadzką gazy przechodzą do następ
nej komory i t.d. Powietrze do spalania taką samą drogą 
przechodzi przez komory wypełnione stygnącym towarem 
i — odbierając ciepło stygnięcia — podgrzewa się, przez co 
wykorzystane jest ciepło stygnięcia; podobnie gazy spa
linowe przed strefą ognia przechodząc przez komory wy
pełnione surówką oddają swoje ciepło i tak, że przy wy
locie z kanału dymowego posiadają tem peraturę zaledwie 
ca 100°, a nawet niejednokrotnie niższą. Oprócz tego 
wykorzystuje się także resztę ciepła zawartego w komo
rach wypełnionym towarem w ostatniej fazie ich studze
nia, wtedy gdy komory te wyłączone są już z ciągu i są

P arter budynku piecowego.

otwarte, przy pomocy t. zw. urządzenia szmauchowego. 
Mianowicie komorę o tw artą z dostygającym towarem łą
czy się przez kanały poprzeczne (5) i główny kanał 
szmauchowy (6) z komorą świeżo naładowaną zimną su
rówką. Zimną komorę, po zamknięciu połączenia jej z in
nymi komorami szybrem papierowym oraz po zamuro
waniu fu rty , włącza się do kanału dymowego w którym 
w entylator stale w ytw arza ciąg. W ten sposób przez ko
morę ciepłą przeciąga się powietrze, które przechodząc 
w dalszym ciągu przez komorę zimną oddaje te j komo
rze znaczną część ciepła pobranego w komorze stygną
cej.

Opisywany piec posiada ciąg sztuczny wytwarzany 
przez wentylator, który dawniej był używany do przecią
gania gorącego powietrza z pieca hoffmanowskiego do 
sztucznej suszarni W entylator ten został przerobiony we 
własnych warszitataeh i dostosowany do nowego celu.



Ruszta szamotowe w komorze wypałowej 
pieca.

Bloki szamototve i armatura pieca.

Kanał łączący komorę z kanałem dymowym. W entylator (11) wyciągowy na piecu.



Obecnie jest napędzany silnikiem elektrycznym o mo
cy 7 KM., rzeczywiste zapotrzebowanie mocy wyno
si 4. 5 KM.

Do zasypywania węgla (groszek do 15 mm.) służą 
specjalne zasypniki o dużej pojemności zbiorników wyko
nane przez firm ę Inż. Antuszewski w W arszawie.

Produkcja pieca wynosi 10.000 szt. klinkieru for
matu 23 X 10 X 8 cm. na dobę.

Wszystkie opisane budynki i urządzenia zostały wy
konane w ostatnim  roku z wyjątkiem  budynku IV, który 
istniał już dawniej. In teresującą jako praca budowlana 
była specjalnie budowa pieca. Budynek mieszczący piec, 
został wykonany jesienią 1935 r., je s t on murowany, 
stropy korytarzy piętra są żelbetowe i oparte na takich- 
że słupach. Dach systemu inż. Brody w żadnym miejscu 
nie jest w sparty na piecu. W ym iary budynku są dług. 
ca 62 m. szerok. ca 25 m. Piec budowała firm a„Pedab” 
z Torunia, kierownictwo budowy powierzono auto
rowi. Budowa trw ała dwa miesiące t. j. styczeń i lu

ty  b.r. Ponieważ budynek był już gotów, założono pro
wizoryczne ogrzewanie złożone z małego kotła parowego 
i 150 m.b. ru r  żebrowych. Tem peratura w miejscu bu
dowy nie spadła niżej +  5° C. Budowę rozpoczęto z 15-toma 
m urarzam i i w m iarę rozwoju robót powiększono ilość 
pracowników rozdzielonych na 2 zmiany po 8 godz. 
P rzy największem nasileniu pracy zatrudnionych byłe 
90 murarzy, 100 robotników, kilku cieśli i monterów 
i 2-ch podmistrzów. Kierownik budowy z ram ienia klin' 
kierni dysponował 2-ma technikami, którzy dozorował: 
poszczególnych zmian.

Do budowy pieca zużyto następujące m aterja ły : Ce 
gieł i kształtek  szamotowych 1000 ton, cegieł budowla
nych 750.000 szt., żelaza 13,5 ton, odlewów żeliwnycl 
i staliwnych na wentyle, zasuwy, pokrywy czeluścio 
we i t.p. 10 ton. Piec uruchomiono -w m aju b.r. poezą 
tkowo do wypału cegły budowlanej i zendrówki celem do 
kładnego dosuszenia. W ykazał on wszelkie zalety jakicl 
przedsiębiorstwo od tej kosztownej inwestycji oczekiwało

A . D.

(Przypisek redakcji.)

W yrażam y ukontentowanie z powodu realizacji projektu budowy nowego pieca 
dla wypalania klinkieru drogowego w Rudaku. W ystąpiliśm y w te j spraivie zdecy
dowanie za budowa tego pieca w zeszycie N r. Ą z 193.1 r„ uważamy bowiem, że 
wykorzystanie doskonałego surowca w Rudaku oraz agregatów Spengłerowskich dla 
suchego masowania klinkieru jest nakazem chwili, ka tastrofalny bowiem brak na
leżytego kamienia brukowego w bliższych i dalszych okolicach Torunia zmusza nas 
do posługiwania się klinkierem drogowym , o którym  przedstawiciel Laboratorjum  
Chemicznego Prof. Cramera i Segera inż. Czernin wyralził sie, że takiego doskona
łego gatunku w Niemczech prawie że niema.

Tem bardziej jesteśm y kontenci z te j budowy, że wykonana została ona przez 
fachowców i z materjałów wyłącznie krajowych. Jesteśm y pewni,, że klinkier dro
gowy z Rudaku wkr<ótce ueyska szerokie uznanie i zastosowanie w Polsce.

Redakcja.

ODWIEDZAJMY SIĘ WZAJEMNIE
Nic tak  nie kształci człowieka i rozszerza horyzonty, 

jak  podróże i zaznajam ianie się z tem, co się dzieje na 
szerszym świecie poza rodzimą Wólką. Bo każdy ma swo
ją Psią czy inną Wólkę i często myśli, że jedynie to, co go 
otacza — je st n a j’epsze. Takie zaszycie się we własnem 
otoczeniu wytwarza typ człowieka o którym  mówią Pozna
niacy, że to elegant z Mosiny, a Małopolanie, że jest z No- 
\/ego Sącza. Tacy panowie uw ażają, że wszystko, co n a j
lepsze na świecie, znajdziemy tylko w Mosinie lub N. Sączu 
i że świat wzorować się winien na tam tejszych wzorach.

Jeżeli w życiu codziennem takie zasklepianie się w czte
rech ścianach swego podwórka uważać należy za szkodli
we, tem bardziej szkodliwe jest to dla człowieka interesu
— a w szczególności dla nas ceglarzy. Bo większość n a
szych ceglarzy rek ru tu je  się z osób, które fachowego wy
kształcenia ceramicznego nie otrzym ali i są albo kupcami, 
albo tylko doraźnymi praktykam i, którzy w dodatku 
rzadko mają ambicję, by swe braki uzupełniać fachowem 
samokształceniem się.

Ja k  już niejednokrotnie podkreślaliśmy, niefachowość

szeregu kolegów naszych fata ln ie  odbija się na całokształ
cie prowadzonych cegielń. Wędrówki po cegielniach pol
skich u jaw niają  niekiedy takie zaniedbania techniczno-go
spodarcze, że nie należy się dziwić, jeżeli znaczne ilości na
szych cegielń je st w stanie dalekoidącej ru iny technicznej
i w konsekwencji często i ru iny finansowej. N a ten tem at 
można byłoby dużo opowiadać, lecz nie o to  nam  tu  chodzi, 
sama krytyka bowiem rezultatów  praktycznych nie da. 
Chodzi nam o jeden z środków zaradczych i o tem chcieli
byśmy pomówić.

Zwiedzając cegielnię — w rozmowie z właścicielem lub 
personelem kierowniczym i m ajstrem  — stwierdzam y czę
sto, że cały personel nigdy nie widział innej cegielni poza 
własnym zakładem. U  ludzi tych wytworzyło się nieza
chwiane przekonanie, że sposoby produkcji i sprzedażne 
nakładu są najlepsze i żadnych ulepszeń nie wymagają. 
Gdy się takiem u kierownikowi lub m ajstrowi wskaże, że 
p rasa  naprz. musi u niego dawać na godzinę 3.000 surówki,



Wycieczka ceglarzu Wielkopolskich z p. prezesem Stopą na czele — w Chełmnie 
(Pomorze) w cegielni „Saturn”.

zamiast 1.800, lub też, że wózki z gliną nie powinny co 
chwilę zjeżdżać z szyn, bez zająkania otrzym uje się odpo
wiedź, że je s t tq  niemożliwe i koniec. Wszelka dyskusja jest 
wtedy s tra tą  czasu, a kierownik lub m ajster zalicza wszel
kie uwagi lub zapytania do złośliwej krytyki konkurenta.

Chęć przekonania takich panów do niczego nie dopro
wadza. Na to jest tylko jedyna rada, k tóra wywiera zawsze 
skutek niezawodny: należy ich posłać do kilka dobrze pro
wadzonych zakładów, by na własne oczy przekonali się, że 
to, co według ich przekonania je s t niemożliwem, okazuje 
się nie tylko możliwem, lecz że lepsze rezultaty  osiągnąć 
można bardzo prostymi i tanim i środkami. Widzieliśmy 
niejednokrotnie, jak  m ajster tak i stał przed cudzą prasą 
jak urzeczony i wierzyć nie chciał własnym oczom.

Ten system kształcenia się drogą porównawczą wytwo
rzył specjalny typ fachowca w Niemczech i U. S. A., któ
ry jest często niezastąpiony. Wybitne wyspecjalizowanie 
się tu  w pewnych gałęziach przemysłu nie jest rezultatem  
długiej nauki, lecz jedynie spowodowane tem, że tak i mło
dy czeladnik, m ajster lub inżynier często zmieniał na po
czątku swej fachowej pracy wyarsz ta ty  pracy, przerzuca
jąc się w ciągu la t kilku z jednego zakładu do drugiego. 
Każdy zakład celuje w pewnych gałęziach i ma swoje spec
jalności, również ma swój system pracy. Z każdego więc 
zakładu taki młody człowiek wynosi szereg doświadczeń 
praktycznych tem cenniejszych, że może je porównywać z 
systemami i sposobami w innych zakładach.

Znałem naprzykład takiego młodego (około 30 lat) 
majstra - montera, który przed wojną jako miody czelad
nik odbywał t. zw. W7anderjahre i co 5 — 6 mies. przerzu
cał się z. jednej fabryki do drugiej, wynosząc z każdej to, 
co znajdował tam  najlepszego. Wytworzył z siebie typ na
prawdę uniwersalnego fachowca maszynowego, który we 
wszystkich dziedzinach — czy to apara ty  destylacyjne, 
pompy, elewatory, turbiny, miednictwo, elektrotechnika i t. 
d., czy też gospodarka cieplna i odlewnictwo •— był zupeł
nie — jak to się mówi — w domu i wszędzie własnoręcz

nie z narzędziami w ręku pokazywał zatrudnionym rze
mieślnikom — jak  i co należy zrobić. Z prawdziwym za
chwytem patrzałem  na niego, siła bowiem tak a  wT każdym 
zakładzie jest nie do opłacenia i dla dyrekcji prawdziwym 
skarbem. Ale żadne teoretyczne studja lub nawet długo
letnie prace w 1 lub 2-ch zakładach nie mogą wytworzyć 
takich typów, jak  opisany m ajste r: tylko drogą porównawT- 
czą i naturaln ie przy odpowiednim darze obserwacyjnym 
w yrabiają się tacy  fachowcy, których u nas odczuwamy 
taki silny brak.

U nas jest przeważnie inaczej. Ostatnio zwiedziłem 
szczegółowo pewną dużą cegielnię z 2 piecami kręgowymi i
2 dużymi prasam i. Nie mogłem się powstrzymać, by nie 
zwrócić uwagi na szereg niedorzeczności i zaniedbań. Od
powiedzią ze strony m ajstra  było zawsze: inaczej niemo
żliwe. N a zapytanie, ile la t pracuje on na cegielni — by
ła: od dzieciństwa, 27 już lat. A czy był pan już n a  innych 
cegielniach? Nigdy — powiada, nawet na sąsiedniej nie 
był nigdy. W rezultacie m ajster został zwolniony.

Czy jest to słuszne? Uważam, że nie, bo cóż zawinił 
ten biedak — samouk? Robił wszystko tak, jak  uważał za 
najlepsze. Zawinił tu  sam właściciel, który winien był po
syłać m a jstra  w odwiedziny do sąsiadów, by się zorjento- 
wał jak  inni pracują. Robi to drugi właściciel jednej z n a j
większych cegielń w Polsce, który odwiedza swych sąsia
dów razem ze swymi 4 m ajstram i (naturaln ie po uprzed
nim uzyskaniu zezwolenia n a  takie odwiedziny), a na
wet zabiera Jmajstrów z sobą na wystawy i ta rg i. To też 
zakład jego prowadzony jest wzorowo, a żaden z jego m aj
strów nigdy nie powie zdecydowanie, „że to niemożliwe".

To samo należy powiedzieć o wychowankach szkół za
wodowych. Powinni oni odbywać praktyki co rok w innym 
zakładzie i poznawać różne systemy i sposoby pracy. Tyl
ko wtedy wyrobią się z nich fachowcy z jasną, otw artą i 
doświadczoną głową.



Wszystkie te  uwagi odnoszą się nie w mniejszej, jeże
li nie w większej jeszcze mierze do samych właścicieli i 
kierowników cegielń. Im większą ilość cegielń zobaczymy 
w ruchu i poinformujemy się w pewnych interesujących 
nas szczegółach osobliwie tych, co do których mniemamy, 
że we własnym zakładzie nie stoją one na wysokości zada
nia, tem większą korzyść odniesiemy sami. Osobiście, jeż
dżąc po kraju, często zatrzym uję się, gdy zobaczę cegielnię, 
i zwiedzam ją . Zawsze znajduję coś ciekawego, a w roz
mowach z kierownikami zrobiłem dużo cennych spostrze
żeń, nie zawsze naturaln ie korzystnych dla zwiedzanego 
zakładu. Ale i moje uwagi krytyczne, mam wrażenie, nie 
jednemu z kolegów przydały się. Odwiedziny te były więc 
korzystne dla obu stron.

W roku bieżącym Związki Poznański i Pomorski, bio
rąc pod uwagę korzyści wzajemnego odwiedzania się, po
stanowiły złożyć sobie wzajemne wizyty. W ostatnich

dniach lipca grupa ceglarzy z Wielkopolski zwiedziła ce
gielnie Medzega w Fordonie, Schulza i Pomorskie Zakła
dy Ceramiczne w Grudziądzu oraz cegielnię Saturn  w Cheł
mnie Nawiązany bliższy kontakt pomiędzy czołowymi osobi
stościami przemysłu ceramicznego b. dz. pruskiej oraz oży
wiona przy tem  wymiana zdań na tem aty techniczne i han
dlowe niewątpliwie korzystne były dla wszystkich uczestni
ków tejim iłej wizyty.

W niedługim czasie ceglarze pomorscy oddadzą wizy
tę  swym kolegom poznańskim, przyczem przewidziane jest 
zwiedzenie klinkierni w Przysiece, dużych cegielń Ostrze
szów i W itaszyce oraz kilku cegielń ;pod Poznaniem.

Mamy nadzieję, że te wzajemne wizyty z czasem 
obejmą szerszy zasięg i zachęcą naszych kolegów z in
nych dzielnic do wzajemnego odwiedzania się.

ABSURDY NASZEJ TARYFY CELNEJ
(Ku uwadze naszych ceglarzy).

Jedna z ciegielń polskich zamówiła u f. Raupach w 
Zgorzelicach nowy cylinder stożkowy dla swej prasy ce- 
glarskiej zaznaczając, by wysłany on był w stanie nieobro
bionym, jako odlew surowy,

Po nadejściu cylindra na granicę polską cegielnia pole
ciła Ajencji Celnej P. K. P., by dokonała odprawy i zade
klarowała cylinder jako wyrób z i żeliwa nieobrobionego 
w /g  poz. 943 p. 1 b T aryfy  C. P. Rezultat — U rząd Cel
ny zażądał zł. 427 cła za tow ar, który franko granica pol
ska kosztował Rm. 77 — (około zł 160) przy  wadze 170 kg.

*Gdy dyrektor cegielni osobiście zainteresował się tą  
spraw ą okazało się, że urzędnik A jencji Celnej podał cy
linder do oclenia nie wymieniając jednak pozycji T aryfy  
Celnej, oraz deklarując odlewy bez bliższej charakterysty
ki. Wobec protestu dyrektora na niedostateczność deklara
cji oświadczył, że się boi tow ar idokładnie deklarować, gdyż
— może mieć grube przykrości i „nawet wylecieć'*. Przy 
zbadaniu natom iast stanu cylindra okazało się, że firm a 
wywierciła w każdej połowie cylindra po 2 otwory śred. 8 
m /m  — nic więcej. I dla tych 4 otworów U rząd Celny o- 
kreślił, że są to „części maszyn", nie zaś „odlewy żeliwne 
nieobrobione". Wszelkie pertrak tac je z U. C. okazały się 
bez rezultatu , wobec czego dyrektor polecił zwrócić cylin
der do Zgorzelic firm ie Raupach.

Nadesłano po miesiącu cylinder bez 4 otworów i wtedy 
wszystko okazało się w porządku: cla zapłacono zam iast zł 
427 tylko zl 34-

Cały ten wypadek zakraw a dla nas — ludzi interesu
— n a  kpiny. Prim o — po co jest A jencja Celna, skoro 
przedstawiciel je j boi się tow ar jasno deklarować i to po
mimo pisemnego wyraźnego żądania dużej i znanej firm y,

narażając  w ten sposób zainteresowanych na grubszą s tra 
tę czasu i wydatków. Secundo — nieugięte stanowisko U- 
rzędu Celnego w tej sprawie, pomimo jasnej kwestji i po
mimo tego, że w każdym Urzędzie Celnym jest zawsze tech
nik, mogący fachowo ująć sprawę, —  wydaje nam  się nie 
tylko niezrozumiałe, lecz wręcz nieodpowiadającem ducho
wi przepisów celnych. Na to jest w U. C. inżynier, by rze
czowo i fachowo odnosił się do całej spraw y: cylinder wró
cił do tego samego U. C. już bez 4 małych otworów i zo
stał gładko oclony jako odlew surowy nieobrobiony. Czy te
4 otwory powinny podrażać koszty oclenia 12-krotnie?

Podajemy ten jaskraw y wypadek do wiadomości kole
gów — ceglarzy, większa bowiem część naszych maszyn 
crglarskich jest pochodzenia zagranicznego i kalibrowane 
części maszyn musimy sprowadzać z zagranicy. Zaleca się 
więc osobiście pilnować, by Ajencje Celne wyraźnie dekla
rowały nadchodzące części z podaniem pozycji T aryfy  Cel
nej, bo inaczej narażeni być możemy na poważne i niepo
trzebne straty .

Odlewy żelazne zagraniczne należy deklarować jako 
„W yroby z  żeliwa nieobrobionego o wadze sztuki..........."

„Pozycja 943 p. I  b T a ry fy  Celnej“.

N atom iast niebezpieczną dla nas pozycją — „Części 
maszynowe" — jest poz. 1085 p. 10.

A firm ie wysyłającej należy dobitnie podkreślić, że od
lewy :nie powinny być naw et ,w drobnej mierze obrobione, 
obróbkę bowiem można łatwo wykonać albo we własnym 
warsztacie, albo w każdej fabryczce maszynowej. Tak sa
mo należy przestrzegać odpowiedniego oznaczenia towaru 
w liście przewozowym i w dokumentach przywozowych.

REJESTRACJA CHEMIKÓW POZOSTAJĄCYCH BEZ 
PRACY.

W związku z tym, że Biuro Pośrednictwa P racy Związ
ku Chemików Polskich nie może często obsadzić zgłasza
nych wolnych posad z powodu braku odpowiednich kandy
datów, wszyscy chemicy, pozostający bez pracy, proszeni 
są o nadesłanie swych personalii, które winny zawierać:

imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, rok ukończenia 
studiów i uczelnię, specjalność, krótki przebieg dotychcza
sowej pracy oraz adres.

O nadesłanie powyższych danych proszeni są również 
wszyscy ci chemicy, którzy p racu ją nie w swoim zawodzie.

Siedziba Związku mieści się w W arszawie przy ul. 
Marszałkowskiej 83 m. 4.
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SEKRETARIAT

URZĘDOWANIE SEKRETARIATU ZWIĄZKU.

Od dnia 2 września b. r. S ekretariat Związku urzędu
je w lokalu Związku, Czackiego 1 m. 1, tel. 5.17-85, trzy  
razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki, w godzi
nach cd 18 do 20. W szystkich Kolegów prosimy o komuni
kowanie się z Sekretariatem  wyłącznie w podanych godzi
nach urzędowania, nadm ieniamy przytem, że dotychczaso
wy kierownik S ekretariatu  naszego Związku inż. Wojsław 
Bielicki wyjeżdża z W arszawy w celu odbycia służby woj
skowej. Funkcje jego pełnić będzie odtąd inż. Jerzy Śle
wiński.

WPŁACANIE SKŁADEK ZA DRUGIE PÓŁROCZE 1936.

Przypominamy Ko’egom o wpłacaniu składek za dru
gie półrocze roku bieżącego. Składki prosimy wpłacać na 
konto czekowe P. K. O. odpowiednich Oddziałów Związku, 
względnie Zarządu Głównego.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ W GDYNI.

Po ostatnim referacie p. m jr. Kruszewskiego na tem at 
„Nowoczesne zasady i kierunki fortyfikacji*', jak i wygło
szony został 22 czerwca b. r., i wycieczce na budowę miej
scowego silosu (6 lipiec), w przerwie feryjnej w dniu 22 
sierpnia odbyła się wycieczka na budowę portu rybackiego 
w Wielkiej Wsi przy uczestnictwie około 30 osób. Dnia 12 
września odbyła się wycieczka na budowę „Elektrowni 
Gródek” w. Gdyni.

Na najbliższą przyszłość organizowane są następujące 
wycieczki i referaty :

a) w terminie narazie nie ustalonym — wycieczka na 
lotnisko i pompownię wodociągową w Rumii.

b) w końcu września lub początku października — po
gadanka kołeżsńska o wycieczce P. Z. I. B. do Roż
nowa i budowie tam tejszej zapory wodnej na Du
najcu — w zreferowaniu jednego z uczestników 
wycieczki.

c) 19 października — re fe ra t o polskiej flocis handlo
wej.

d) 9 listopada — kol. W agner wygłosi re fe ra t na te 
mat „Inżynier i jego praca na tle  obecnych stosun
ków".

e) 30 listopada lub 7 grudnia — refera t „Polityka bu
dowlana Komisariatu Rządu n a  terenie m. Gdyni".

f) w terminie jeszcze nieustalonym — re fe ra t o kon
strukcjach silosów.

ODDZIAŁ W KRAKOWIE!.

W m-cu sierpniu b. r. zm arł inż. Jan  Miś I  
członek Krakowskiego Oddziału Pol. Związku In- I  
żynierów Budowlanych. Cześć Jego pamięci! I

Dnia 1 września b. r  na posiedzeniu Zarządu Oddziału 
przyjęto do wiadomości utworzenie się Komisji Badań Na
ukowych przy tu t. Oddziale. Komisja ta  pracuje przy sta
cji doświadczalnej Zakładu Mineralogii i Petrografii Aka
demii Górniczej.

ODDZIAŁ ŚLĄSKO - DĄBROWSKI.

Dnia 27 września Zarząd zamierza zorganizować wy
cieczkę do Niedomic pod Tarnowem dla zwiedzenia budu
jącej się fabryki celulozy. Wycieczka powyższa zapowiada 
się bardzo interesująco ze względu na rozległy zakres robót 
jakie są prowadzone, w pierwszym rzędzie wielkie kon
strukcje żelbetowe oraz roboty związane z ujęciem wód 
Dunajca.

Przewidziany wyjazd pociągiem pospiesznym do T ar
nowa z Katowic o godz. 6,15 rano, skąd dojazd autobusem 
na miejsce budowy. Koszt przejazdu do Tarnowa zł. 11, — 
przejazd autobusem około zł 2,— .

Dnia 25 września o godz. 19-ej w lokalu Stowarzy
szenia Techników w Katowicach, pl. Wolności 8, zostanie 
wygłoszony przez kol. Wachniewskiego Władysława refe
r a t  dyskusyjny na tem at „Zagadnienie budowy małych 
domków na Śląsku z uwzględnieniem żużla wielkopieco
wego”.

W czerwcu b. r. ukonstytuował się na terenie tu te j
szym Oddział Śląsko-Dąbrowski N. O. I., do którego na
leży obecnie siedem stowarzyszeń inżynierskich. Oddział 
Śl.-Dąbr. reprezentowany je s t przez kol. Wolniewicza i 
K lam era, przy czym kol. Wolniewicz wchodzi do wydziału 
wykonawczego N. O. I. jako II  vice-prszes. Pierwszym za
daniem N. O. I. będzie przeprowadzenie rejestracji wszyst
kich inżynierów w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim zarówno 
zrzeszonych jak  i niezrzeszonych.

ODDZIAŁ POMORSKI.

W dniu 7 bm. odbył się odczyt p. inż. Włodzimierza 
Skoraszewskiego p. t. „Roboty tunelowe pod Skaldą w 
Antwerpii",

Z ciekawego refera tu  prelegenta, który jest jednym 
z najwybitniejszych specjalistów' w Polsce w te j dziedzinie, 
oraz z przezroczy dowiedziano się wielu interesujących 
szczegółów w szczególności: wielka dbałość w Holandii o 
przechodnia w yrażająca się w budowie dwóch oddzielnych



tuneli, dłuższego dla samochodów i krótszego dla pieszych, 
poza tym rzucająca się w oczy bardzo szeroko stosowana 
mechanizacja uwypuklająca się przez porównanie z tego 
rodzaju robotami wykonywanymi w W arszawie. U nas 
drzewo i praca ręczna, tam  sta l jako m ateriał na keson 
poziomy i prasy hydrauliczne do wciskania noża kesona.

Ula urbanisty ciekawą częścią było rozmieszczenie tu 
nelu i połączenie tej budowy z parcelacją pustych przed
tem terenów. E lektrycy natom iast dowiedzieli się o cieka
wym automatycznym regulowaniu św iatła elektrycznego 
przy wjeździe do tunelu za pomocą komórki fotoelektrycz- 
nej. Wszystko dla wygody kierowcy, tak  samo jak  windy 
i schody ruchome u łatw iają opuszczanie i podnoszenie się 
na 30 m pod teren w tunelu dla pieszych.

Zebrani, nie wyłączając pań, z zainteresowaniem wy
słuchali wiadomości z tej mało stosowanej dotychczas w 
Polsce dziedziny budownictwa.

Najwidoczniej zapoczątkowana działalność naszego 
Oddziału pomorskiego oraz przygotowany bogaty program  
odczytowy znajdują wielkie zrozumienie w świecie technicz
nym Pomorza, co stwierdzamy z wielką radością i życzy
my dalszej owocnej pracy.

Z zadowoleniem również notujem y inicjatywę Zarządu 
Oddziału założenia oddziału N. O. I w Toruniu.

Zebranie organizacyjne Rady Głównej NOI odbędzie 
się w tym  celu około 15.X.36 r. w Toruniu.

Nalsży przypuszczać, że i inne oddziały naszego Związ
ku nie pozostaną w tyle i zrozumieją znaczenie, jakie po
siada dla inżynierów zrzeszenie się w potężne Związki Za
wodowe.

KOMISJE
KOMISJA KONKURSOWA.

Kolegom, którzy pobrali program  konkursu na budowę 
typowych garaży przypominamy, że w myśl warunków 
konkursu term in składania zapytań m ija dnia 10.X. Tym 
więc, którzy zgłoszą zapytania po tym  term inie, odpowie
dzi nie będą udzielone. N a zgłoszone w term inie zapytania 
ogłosi Sąd Konkursowy odpowiedź zbiorową w następnym 
numerze „Biuletynu", który ukaże się dnia 25.X. Przypo
minamy, że term in zgłaszania prac konkursowych m ija d. 
30.XI.

KOMISJA TARYFOWA.

Komisja opracowrała jeszcze w okresie przedwakacyj
nym dwa projekty norm wynagrodzeń za opracowywanie 
projektów dróg, placów i t. p. urządzeń i za projekty mo
stów stałych.

Projekty tych norm rozesłano na okres w akacyjny w 
celu zebrania sprzeciwów, które napłynęły w dość znacznej 
liczbie, co dowodzi wielkiego zainteresowania projektantów  
konstrukcyj jak  i zleceniodawców. Komisja zajm uje się o- 
becnie uzgodnieniem nadesłanych sprzeciwów, tak  że już 
w następnym Biuletynie oczekiwać należy ich ostatecznego 
ogłoszenia. 1

KOMISJA ZAGRANICZNA. 

Kongres A. I. P. C. w Berlinie.

Po długotrwałych i bardzo żmudnych staran iach  uzy
skał Związek nasz zezwolenie na paszport zbiorowy dla 30 
osób umożliwiający wyjazd polskiej wycieczki na II  Kon

gres Międzynarodowego Związku Mostów i Konstrukcyj w 
Berlinie (1 — 11.X.36). Główną przeszkodą stanowiły tu  
znane trudności przy wywozie walut do Niemiec.

Szczegółowe i ostatecznie ustalone w arunki udziału w 
Kongresie oraz program  wycieczki polskiej zostały roze
słane okólnikiem do wszystkich polskich Członków A.I.P.C.

Podajemy je w streszczeniu.

1. Program Kongresu.

Otwarcie Kongresu nastąp i l.X . (czwartek) przed pa- 
łudniem, pierwsze posiedzenie tegoż dnia po południu, so
bota po południu (3.X.) i niedziela (4.X.) przeznaczone są 
na wycieczki w okolice Berlina, ostatnie posiedzenie odbę
dzie się w czwartek 8.X. przed południem. Tegoż dnia po 
południu wyjazd z wycieczką koleją do Drezna, tam  nocleg, 
po czym autobusam i do Bayreuth i koleją do Monachium. 
W sobotę 10.X. wycieczka au tostradą do Berchtesgaden. W 
niedzielę 11.X. przed południem zamknięcie Kongresu. Za
znaczyć należy, że uczestnicy korzystający z paszportu 
zbiorowego muszą powrócić już 8 b. m. do Polski, w wy
cieczce więc do Monachium udziału nie wezmą. Uczynić zaś 
to mogą posiadający własne paszporty, Związek nasz jed
nak wycieczką do Monachium nie zajm uje się.

2. W arunki udziału.

Koszt udziału w Kongresie wynosi jak  wiadomo
1. dla członków Międzyn. Związku Mostów i Konstr.

40 fr. szw.
2. dla nieczłonkówT tego Związku 60 fr. szw.
Ponadto obowiązkowe jest nabycie Księgi pozjazdowej

(Schlussbericht) za 15 fr. szw., płatnych na Kongresie.
O płata za Kongres upraw nia do bezpłatnego udziału 

w oficjalnych przyjęciach podczas Kongresu i do wycieczek 
w Berlinie, Koszt wycieczki po Kongresie do Monachium 
wynosi 50 RM i obejmuje przejazdy z Berlina do Mona
chium, wycieczkę do Berchtesgaden, utrzym anie w czasie 
podróży i nocleg w Dreźnie.

3. Program wycieczki polskiej.

Wycieczka polska wyjeżdża do Berlina z W arszawy po
ciągiem pośpiesznym dnia 30.IX. o godz. 22 15 z Dworca 
Głównego, w Poznaniu zatrzym uje się pociąg do godz. 2.39 
—• 2,49, w Zbąszyniu od godz. 3,48 — 4,21. Uczestnicy a 
poza W arszawy jadący za paszportem zbiorowym dołączą 
się na odnośnych stacjach po drodze, aby wspólnie przekro
czyć granicę. Przyjazd do Berlina (Friedrichstrasse) o 
godz. 8,02, skąd przejazd oczekującymi samochodami do 
zarezerwowanych hoteli wr okolicy dworca Fried.richstras- 
se.Uczestnicy otrzym ują w kosztach wycieczki pobyt w ho
telach ze śniadaniem oraz przejazd z dworca do hotelu i z 
powrotem,

W yjazd z Berlina nastąp i 8.X. o godz. 23,28, przyjazd 
do W arszawy 9.X. o godz. 9,03. Opłatę za wycieczkę do Mo
nachium 50 RM, w której mogą wziąć udział z Polski ty l
ko posiadający własne paszporty, wnosi się w Berlinie w 
biurze Kongresu.

i .  Ogólne koszty udziału w Kongresie.

I) 'a  członków naszego Związku będących jednocześnie 
członkami A. I. P. C, koszty te wyniosą około zł 400. Na 
sumę tę  składają się prócz paszportu, wpisowego na Kon



gres i obowiązkowego zakupu sprawozdania z Kongresu, 
przejazdu kolejowego II  klasą z W arszawy do Berlina i z 
powrotem oraz hotelu ze świadczeniami — wydatki zwią
zane z pobytem 8-dniowym w Berlinie licząc po 15 EM 
dziennie na osobę.

KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH.

Komisja Spraw Zawodowych wznowiwszy swoje czyn
ności po feriach letnich kontynuowała rozpoczęte dawniej 
prace, inicjując opracowanie dalszych spraw  zawodowych.

Wymienimy tu  pokrótce zagadnienia opracowywane:
I) Min. Spr. Wewn. zwróciło się pismem do Związku 

prosząc o wyrażenie umotywowanej opinji o sztucznym 
osuszaniu budynków i przepisach prawnych zmierzających 
do przeciwdziałania wilgotności nowowznoszonych budowli. 
Komisja po szczegółowym przeduskutowaniu zarówno prze
pisów prawnych jak  i warunków techniczno-klimatycznych, 
w jakich budynki są wznoszone, przyszła do przekonania, 
że istniejące przepisy zaw arte w Ustawie Budowlanej 
a  przede wszystkim dawniejsze przepisy istniejące w tym 
względzie, a przez Ustawę Budowlaną nieuchylone — sta
nowią dostateczną podstawę do zabezpieczenia interesów 
zdrowotności mieszkańców. Jednakże równocześnie Komi
sja stwierdziła, że przepisy te nie są wykonywane z nale
żytą starannością i dbałością o zdrowie przyszłych miesz
kańców. Tynki wykonywane są na mokrych murach, bądź 
w niesprzyjającej porze bez zastosowania należytych za
biegów osuszających oraz w ogólności bez uwzględnienia 
przepisów o warunkach przystępowania do tynkowania. 
W rezultacie Komisja postanowiła zwrócić się do Min. Spr. 
Wewn. z wnioskiem, aby celem przeciwdziałania panoszą
cemu się ostatnio zwyczajowi oddawania wilgotnych bu
dynków do użytku, poleciło organom nadzorów budowla
nych zwrócić na to groźne zjawisko baczną uwagę, a prze
de wszystkim zaleciło tym organom niewydawanie właści
cielom takich budowli praw a ich użytkowania, co z kolei 
radykalnie powinno wpłynąć na zahamowanie tego szkodli
wego zwyczaju.

II) Komisja badała projekt zgłoszony przez Naczelną 
Organizację Inżynierów odnoszący się do nowelizacji p ra
wa o ochronie ty tu łu  inżyniera, odłożyła jednakże opinię 
swoją w tym względzie do następnego zebrania, powie
rzając równocześnie jednemu z członków szczegółowe prze
studiowanie tego zagadnienia.

III) Komisja postanowiła wszcząć ponownie sprawę 
egzaminu dla uzyskania praw a kierowania robotami bu
dowlanymi. Idąc po dawniej już ustalonej linii działania 
a mianowicie w kierunku zmniejszenia zbyt rozbudowa
nego zakresu tego egzaminu, Komisja dążyć będzie do prze
niesienia egzaminu tego na teren Politechniki.

IV) W dniu 14 b. m. odbył się w sali Stowarzyszenia 
Techników, wspólnie z Kołem Inżynierów Dróg i Mostów 
referat — komentarz do nowo uchwalonej treści uprawnień 
budowlanych.

O potrzebie urządzenia takiego refera tu  — komentarza 
świadczył udział kolegów i liczne zapytania na tem at no
wych uprawnień, znacznie różniących się w treści i isto
cie od dawnych, a których życiowe stosowanie będzie na
suwało szereg wątpliwości i rozbieżnych in terpretacji.

W miarę potrzeby refera t ten będzie powtórzony w 
liczniejszych skupieniach naszych Kolegów, przy czym pro
simy o zgłoszenie przez Oddziały w tym  względzie propo
zycji.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.

Dnia 1 października (czwartek) o godz. 19. w' gmachu 
Stowarzyszenia Techników, Czackiego 3, odbędzie się od
czyt — prelekcja p. t. „Budownictwo z zakresu Obrony 
Przeciwlotniczo - Gazowej”.

Prelekcję poprowadzą znani na terenie stolicy fachow
cy z zakresu budownictwa O. P. L., tak  ze sfer wojskowych 
inżynierów jak  i cywilnych.

W dniu 12 b. m. odbyła się zorganizowana przez Od
dział Krakowski Związku, nadzwyczaj interesująca wy
cieczka na budowę przegrody doliny w Rożnowie na Du
najcu. Zwiedzono i zapoznano się z postępem robót ziem
nych nad wykopem pod zaporę, fabrykę betonu o najnowo
cześniejszych urządzeniach, montaż instalacyj gąsiennico- 
wych i transportow ych do betonu, roboty przy pierwszych 
zastrzykach wzmiacniających grun t pod zaporę, budowę 
kolonij robotniczych i urzędniczych i t. p.

Oddział Krakowski będzie nadal organizował wyciecz
ki do Rożnowa w m iarę postępu robót i organizowania no
wych p rac przy budowie zapory.

KOMISJA BADANIA KAMIENI BUDOWLANYCH.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że termin 
nadsyłania sprzeciwów do opracowanych przez Komisję 
projektów norm:

P N /B  — 354 Narzędzia kamieniarskie,
P N /B  — 355 Obróbka kamieni,
P N /B  —< 356 Obróbka kamieni,

upływa z dniem 1 października 1936.
Sprzeciwy prosimy nadsyłać pod adresem Sekretariatu  

Związku — Komisja Bad. Kam. Bud.

KOMISJA KONSTRUKCYJ DREWNIANYCH.

Komisja podaje do wiadomości Kolegów', że opracowa
ne ostatnio normy konstrukcji drewnianych znajdują się 
obecnie w redakcji „Wiadomości Normalizacyjnych", w 
których niebawem się ukażą. Prawdopodobnie normy te zo
staną przedrukowane w jednym z najbliższych Biuletynów.

KOMISJA IZOLACYJNA.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 4 b. m. przedyskutowa
no sprzeciwy do projektów norm „A sfaltu przeznaczonego 
do izolacji części budowli przed wodą i wilgocią przy um iar
kowanych w arunkach termicznych (wyprawa uszczelniają
ca) — norma A“ i „A sfaltu przeznaczonego do izolacji 
chroniącej części przed wodą i wilgocią przy większych wa- 
haniach tem peratury  — norma B“ . Projekty te  będą u- 
chwalone na następnym  posiedzeniu Komisji.

Komisja przystąpiła do dyskusji nad projektem normy 
C „Olej mineralny". Po wprowadzeniu małej poprawki pro
jek t został rozesłany członkom Komisji i osobom zaintere
sowanym. Sądzić należy, że i ta  norma będzie ostatecznie 
uchwalona na następnym posiedzeniu.

Komisja organizuje obecnie Pokomisję Pap dla opra
cowania norm pap asfaltowych i rewizji istniejących norm 
papy smołowej. Postanowiono narazie powierzyć Kolegom 
inż. Ciszewskiemu i inż. Mieczkowskiemu przygotowanie 
planu pracy podkomisji i projektu wstępnego norm papy 
smołowej.



Przetarg
Komitet Budowy Domu Pracy Kultu

ralnej w Lublinie ogłasza przetarg na ro
boty stolarskie i ślusarskie.

Do wykonania: okna w futrynie pol
skiej (letnie i zimowe) m2 111,33; okna 
szwedzkie m2 140,66; okna przy wejściu 
głównym o założeniu łukowym szt. 3 — m2 
18,19; drzwi główne o założeniu łukowym 
szt. 3 — m2 18,19; drzwi ramowe oklejane 
dyktą m2 77,20; drzwi wewnętrzne płyci- 
nowe dwuskrzydłowe m2 55,48.

Szczegółowe warunki przetargu, ślepe 
kosztorysy i rysunki do nabycia w cenie 
5 zł. u sekretarza Komitetu p. Leona Peł
czyńskiego — Lublin, ul. 3-go Maja 6 — 
Kuratorium O. S.

Termin składania ofert upływa dnia 7 
października 1936 r. godz. 17.

Przewodniczący Komitetu Budowy 

St. Lewicki.

PRZETARG
Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce w Gdyni, S-ka z ogr. 

odp. ogłasza przetargi nieograniczone na:
1) urządzenia mechaniczne w Rzeźni,
2) urządzenia chłodnicze.
Podkładki do prztargu są do nabycia w Biurze Spół

ki w Gdyni przy ul. Słowackiego 18 m. 7. — w godz. 
od 10 — 14-tej za opłatą po 25 zł za każdy komplet.

Udzielanie informacji odbywa sie tamże w godz.
33 — 15-ej.

Oferty na każdą z wymienionych dostaw w koper
tach zalakowanych z napisem „O ferta na ” 
składać należy w Biurze S-ki do dnia 15 października 
1936 r. do godz. 12-ej; otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia
o godz. 12-ej 15 minut.

Do oferty dołączyć należy wadium w wysokości 3% 
oferowanych kwot w formie bankowych Książeczek 
Oszczędnościowych, zawinkulowanych na rzecz Spółki.

Spółka zastrzega sobie dowolny wybór oferenta nie
zależnie od oferowanej sumy, oraz prawo unieważnienia 
przetargu w części lub całości bez odszkodowania.

Dyrekcja.

P R Z E T A R G
Ubezpieczalnia Społeczna w W arszawie ogła

sza publiczny przetarg  ofertowy na wykonanie 
robót budowlanych przy przebudowie i rozbudo
wie Szpitala Ubezpieczalni Społecznej w W arsza
wie przy ulicy Solec Nr. 93.

Przem iary przetargowe można otrzymać w 
godzinach od 8-ej do 13-ej w biurze Sekcji Tech
nicznej Ubezpieczalni Społecznej przy ulicy Polnej
30, I ll-e  piętro, budynek „B”, pok. 10.

Opłata za kompl. przem. przetarg, wynosi zł 10.
Wadium w wysokości 20.000 zł należy złożyć 

w Kasie Głównej Ubezpieczalni Społecznej do go
dziny 13-ej do dnia 6-go października r. b. w go
tówce lub w państwowych papierach wartościo
wych, które mogą być przyjmowane jako wadia 
i kaucje przy dostawach i robotach rządowych na 
mocy Obwieszczenia M inistra Skarbu z dnia 20 
kwietnia 1936 r. („Monitor Polski” Nr. 99, poz. 
182 z dnia 28 kwietnia 1936 r.) po kursie ustalo
nym w tymże Obwieszczeniu.

Deklaracje ofertowe wraz z podpisanymi za
łącznikami w zalakowanych kopertach firmowych 
z napisem „Ubezpieczalnia Społeczna w W arsza
wie, p rzetarg  na roboty budowlane przy przebu
dowie i rozbudowie Szpitala Ubezpieczalni Spo
łecznej w W arszawie, Solec 93”, z dołączonym 
w oddzielnej kopercie firmowej dowodem złożenia 
wadium nadsyłać należy do Ubezp. Społecznej 
w Warszawie ul. Polna 30, do dnia 6-go października 
r. b. do godz. 12-ej, o której nastąpi otwarcie ofert.

Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru oferty bez względu 
na jej wysokość, podziału zamówienia między kil
ku oferentów, jak również powierzenie części za
mówienia oraz prawo unieważnienia przetargu.

Firm a, sta jąca do przetargu powinna być za
rejestrow ana w Sądzie Okręgowym oraz wykazać 
się kierownictwem technicznym, uprawnionym 
do prowadzenia robót, objętych przetargiem .

Wszelkie opusty, zadeklarowane po otwarciu 
ofert spowodują odrzucenie oferty.

Ubezp iecza ln ia  S p o łe c z n a  w  W a r s z a w ie .

D r z e w k a  i k r z e w y
owocowe, ozdobne, iglaste i liściaste 

KRZEWY ŻYWOPŁOTOWE i t. p.

polecają na sezon jesienny w dużym wyborze

S Z K Ó Ł K I  P O D Z A M E C K I E
H r. F ra n c is z k a  Z a m o y s k i e g o
poczta MACIEJOWICE wojew. Lubelskie

Informacje w Warszawie : Nr. telef. 12 - 54 - 54. 

C e n n ik i  na ż ą d a n ie  w y s y ła m y  b e z p ł a t n i e .

Inż. A L E K S A N D E R  D Y Ż E W S K I
Warszawa, K r ó l e w s k a  1 m. 16 — tel. 5 -29 -14 .

WYKONYWA: wzmacnianie popękanych i słabych murów budowli zabytkowych, podpór 
mostowych i t. p. zapomocą zespołu maszynowego zastrzykowego.

Ekspertyzy, porady i kosztorysy na żądanie.

POTRZEBNY TECHNIK BUDOWLANY POTRZEBNY TECHNIK KONSTRUKTOR 
z praktykq wodociqgowo-kanalizac. do obliczeń statycznych.
Szczegółowe oferty z podaniem żądanego wynagrodzenia prosimy przesyłać pod a d r e s e m :

Starachowickie Zakłady Górnicze, poczta Starachowice



PRZEGLĄD BUDOWLANY
B U I L D I N G  R E V I E W  - R E V U E  DU B A T I M E N T - B A U R U N D S C H A U 
M I E S I Ę C Z N I K  P O Ś W I Ę C O N Y  S P R A W O M  B U D O W N I C T W A

O R G A N  S T O W . Z A W . PRZEM YSŁ. BUD. R. P. I DELEG ACJI ST. Z . P. B. R. P.
W Y D A W A N Y  P R Z Y  W S P Ó Ł P R A C Y  P O LS K IE G O  Z W . IN Ż . BUD.

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :  H.  M A R T E N S ,  S.  P R O N A S Z K O ,  F.  O P P M A N

R E D A K T O R :  I N Ż .  I.  L U F T .  W Y D A W C A ;  S T O W A R Z Y S Z E N I E  Z A W .  P R Z E M .  B U D .  R. P.

R e d a k c j a  i A d m i n i s t r a c j a :  W a rs z a w a , W id o k 2 2 . Telefon  N r. 5 .2 6 -5 0  i 2 .8 7 -0 0 .  P. K. O . N r. 19 .410  
P r e n u m e r a t a  r o c z n a  zł .  30 ,  ł q c z n i e  z d o d a t k i e m  „ B I U L E T Y N  P R Z E T A R G O W Y "  zł .  48 .
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W  zw iązku  z zam ierzoną re fo rm ą  pom ocy państw ow ej dla budow nictw a m ieszkanio
wego zosta ł w n iesiony  do R ządu  m em oria ł w  im ien iu  całego p rzem ysłu  budowlanego. 
M em oriał ten zaopa trzony w  podp isy  organizacji naczelnych reprezen tu jących  poszcze
gólne gałęzie p rzem ysłu  budowlanego zaw iera  zarówno analizę tego ważnego zagad
nienia , decydującego o w ielkości ruchu  budowlanego ja k  rów nież w nioski w  spraw ie  
po trzeby  dalszego u trzym a n ia  ulg dla now ow zniesionych budowli.

M EM O RIAŁ DO  PA N Ó W  M IN ISTRÓ W  SKARBU I PRZEMYSŁU 
I HANDLU W SPRAWIE POPIERANIA PRZEZ PAŃSTW O 

RUCHU B U D O W LA N O -M IE S Z K A N IO W E G O

Zapowiedziane w prasie projekty zmiany stosunku Rządu 
do akcji budowlano - mieszkaniowej, skłoniły niżej podpisa
ne zrzeszenia gospodarcze do rozważenia całokształtu za
gadnienia ruchu budowlanego w Polsce.

Wobec obaw jakie żywimy w związku z zamierzoną likwi
dacją lub daleko idącymi zmianami w ustawie o ulgach 
dla nowowznoszonych budowli z r. 1933, pozwalamy sobie 
przedłożyć Panu Ministrowi nasz pogląd na sprawę wy
cofania się Państw a z akcji popierającej budownictwo 
mieszkaniowe z prośbą o rozpatrzenie naszego stanowiska.

W rozważaniach naszych pragniem y wyjaśnić kilka za
sadniczych kwestii, które zdaniem naszym winny mieć de
cydujący wpływ na zagadnienie.

A mianowicie:

1. Jakie są elementy składające się na obecny rozrost 
ruchu budowlanego i w jakiej mierze oddziaływują one 
i będą oddziaływały na ten ruch.

2. Czy ruch budowlano - mieszkaniony ma cechy prze
rostu.

3. Czy istnieją warunki na pozostawienie ruchu budo
wlano - mieszkaniowego bez pomocy Państwa.

4. Czy straty  wynikające ze zniesienia ulg podatkowych 
dla budownictwa mogą znaleźć usprawiedliwienie 
w ewentualnych korzyściach Skarbu Państw a i życia 
gospodarczego.

Na wzrost ruchu mieszkaniowo - budowlanego w roku 
bieżącym złożyło się cały szereg czynników, z których 
najważniejsze są następujące:

1. Taniość budowy kształtująca się we wskaźniku kosztu 
budowy dla W arszawy — 58,0 wobec 100 z r. 1928.

2. W ahania walutowe o skali wszechświatowej, powodu
jące wyraźną! tendencję do lokaty kapitałów, a zwła- 
cza tezauryzowanych w wartościach realnych.

3. Ulgi podatkowe dotyczące zarówno podatku od nie
ruchomości, jak  podatku od lokali wreszcie podatku 
dochodowego.

4. Akcja kredytowego popierania przez Państwo budow
nictwa mieszkaniowego.

Te cztery wyżej wymienione przyczyny, z których pierw
sza i druga pozostają w ścisłym związku z przemianami 
gospodarczymi okresu kryzysowego w ogólnej gospodarce, 
dwie zaś pozostałe stanowią interwencyjne posunięcia Rzą
du, złożyły się na całość wyraźnie sprzyjającą rozwojowi 
ruchu mieszkaniowo - budowlanego.

Tegoroczne wyniki tego ruchu są więc jedynie potwier
dzeniem stale wynikającego w  czasie zanikania depresji 
kryzysowej okresowego objawu wzmagania się ruchu bu
dowlanego oraz celowości podjętej interwencji Państwa.

Rozmiary tego ruchu badane być winny pod kątem  jego 
celowości gospodarczej i jego znaczenia socjalnego zarówno 
z punktu widzenia przeciwdziałania bezrobociu, jak  roz
wiązania kwestii mieszkaniowej w miastach polskich.

Wobec braku bezpośrednich danych co do rozmiarów ru
chu budowlanego w r. b. przy ocenie tego ruchu oprzeć się 
musimy na przewozach kolejowych tych materiałów budo
wlanych, które są najbardziej charakterystyczne dla bu
downictwa mieszkaniowego, a więc wapna, cementu i cegły.

Na przestrzeni la t 1933, 1934, 1935 i 1936 przewozy te  
przedstawiały się następująco w tysiącach tonn:



1933 1934 1935 1936

II II S I II S I II S

wapno 164 186 350 201 211 412 193 236 429 238

cement 155 228 383 348 375 723 287 443 729 414

cegła 209 485 694 332 497 829 329 601 929 405

Przyjmując, że całkowita konsumcja cementu i wapna 
podlega dostawie kolejowej i biorąc pod uwagę, że wzrost 
przewozów kolejowych cegły wskazuje na w zrost jej kon- 
sumcji, ocenić możemy rozm iary tego ruchu w roku 1936 
na około 30% wyższe) w porównaniu' Z r. 1935. W ten  spo
sób sumę zainwestowaną w r. b. w budownictwie pryw at
nym mieszkaniowo-budowlanym określić można na około 
500 mil. zł.

Szukając potwierdzenia tych danych w lokalnych w arun
kach W arszawy i opierając się na danych Inspekcji Bu
dowlanej co do kubatury  zatwierdzonych planów do budo
wy, stwierdzić można na podstawie zestawienia:

kubatura zatwierdz. budowli I-VIII 1935 — 1.650.000 m" 
kubatura zatwierdz. budowli I-VIII 1936 — 2.200.000 m’

również wzrost ruchu budowlano-mieszkaniowego o c. 30'/r.

Podobne dane innych m iast polskich potw ierdzają ten 
obraz.

Od r. 1927 rok bieżący jest więc rokiem najsilniejszego 
rozwoju ruchu mieszkaniowo - budowlanego.

Wychodząc znów z lokalnych warunków W arszawy, cha
rakterystycznej jednakże w tym  roku dla wszystkich m iast 
Polski, możemy stwierdzić, że tegoroczny ruch budowlany 
dostarczy W arszawie 25.000 izb mieszkalnych, liczbę więc, 
która w /g  obliczeń Komitetu Rozbudowy m. st. W arszawy 
zaspakaja zaledwie połowę rocznego potrzebnego przyro
stu  mieszkań.

Nie stoimy więc wobec jakiegokolwiek bądź przerostu 
ruchu budowlano - mieszkaniowego. Popyt na mieszkania 
nowowybudowane trw a, czynsze utrzym ują się na zbyt 
wysokim poziomie, rentowność nowych domów jest ciągle 
bardzo wysoka i nieznana w krajach  zachodnich, wynosząc 
od minimum 8% do 18% •

Dane te wskazują raczej na niedostateczność zaspoko
jenia potrzeb mieszkaniowych ludności m iejskiej i to nie 
tylko w arstw  robotniczych, gdzie sytuacja przedstawia się 
katastrofalnie, ale również w arstw  średnich.

Danych faktycznych dotyczących kwestji mieszkaniowej 
nie przytaczamy, jako zbędnego tu  balastu ze względu na 
znany stan sprawy.

Zagadnienie mieszkaniowe jest jednym z doniosłych za
gadnień społecznych, które nie znalazłszy należytego roz
wiązania, złagodniały w wyrazie w okresie przeżywanego 
okresu kryzysowego, nic jednakże nie tracąc z istotnej swej 
treści i które przyj poprawie gospodarczej zyskają niew ąt
pliwie na ostrości i nabiorą wzmożonej siły.

Dochodzimy przeto do konkluzji wskazującej, że jak ie
kolwiek osłabienie istniejącej tendencji rozwoju ruchu mie
szkaniowo - budowlanego w skutkach społecznych mogłoby 
stać się niepożądane.

Analizując wpływ przytoczonych na czele niniejszego me

moriału przyczyn na wzrost ruchu budowlanego pragniemy 
wskazać, że datuje się on już od roku 1933.

Natężenie jego w zrasta w m iarę nabierania na sile czyn
ników koniunkturalnych, m ających wszelkie znamiona 
przejściowości.

Najniższy poziom kosztu budowy, w yrażający się jak  to 
podkreśliliśmy na początku niniejszego wskaźnikiem 58 wo
bec 100 z r. 1928 według naszego mniemania scharaktery
zować by należało jako schyłkowy.

Już rok obecny — 1936 przyniósł nieznaczną zwyżkę płac 
robotniczych w budownictwie, rok przyszły zapowiada się 
pod tym  względem w yraźną tendencją zwyżkową. Ruch 
płac jako nieuniknione następstwo zwyżek kosztów u trzy 
mania nie da się prawdopodobnie w budownictwie zahamo
wać bez względu na ewentualne rozm iary ruchu budowla
nego.

W dziedzinie materiałów  budowlanych wraz ze wzrostem 
popytu zarysowuje się również tendencja mocna, wobec 
tendencji zwyżkowej płac robocizny.

Należy przeto spodziewać się, że już w roku przyszłym 
zarysują się pierwsze hamulce koniunkturalne, wstrzym u
jące natężenie ruchu budowlanego.

W ahania walutowe i rozpęd kapitałów szukających lokat 
w budownictwie, jako czynnik specyficzny oddziałowujący 
w r. b. na ruch mieszkaniowo - budowlany musi podlegać 
ocenie bardziej pesymistycznej.

Je s t to czynnik, którego działanie nie da się ściśle okreś
lić w czasie, jako zależny zarówno od sytuacji monetarnej 
Polski jak  i nastrojów  światowTych.

Pozostawienie ruchu budowlanego na tym  jedynym w ąt
pliwym oparciu mijałoby się naszym zdaniem ze zdrowym 
podejściem do zagadnienia.

Czynnik o którym  mówimy je st tak  niepewny i tak 
zmienny, że czasowym swym oddziaływaniem nie powinien 
on nam mącić obrazu ciągle jeszcze nie mającej rozwiąza
nia kwestii mieszkaniowej w Polsce.

Należałoby go zapisać jako chwilowy plus w tej dzie
dzinie.

Momentami stałymi w zachęcie do ruchu budowlanego w 
dalszym ciągu pozostaną: działalność kredytowa Państw a 
oraz ulgi podatkowe, zaw arte w ustawie o ulgach dla nowo 
wznoszonych budowli z 1933 roku.

K redyt budowlany długoterminowy poza kredytem  pań
stwowym w tej chwili nie istnieje. Działalność Miejskich 
Towarzystw Kredytowych uległa całkowitemu zahamowaniu 
i niema żadnych danych, wskazujących na ożywienie w tej 
dziedzinie. W tych warunkach działalność kredytowa P ań
stw a spełnia rolę zastępczy i wycofanie się Państw a z tej 
roli staćby się mogło poważnym zagrożeniem tego ru 
chu.

Prócz braku kredytu długoterminowego istnieją inne 
sztuczne hamulce ruchu budowlanego, takie jak  ogranicze
nia w eksmisjach, b rak  dostatecznej ilości uzbrojonych 
i przygotowanych pod zabudowę terenów i t. d. i t. d.

Ulgi podatkowe stanowią więc właściwą i sta łą zachętę 
do lokat w budownictwie.

Należy się więc obawiać, że dalsze kroczenie po linii ich 
niwelacji spowodować może poważne szkody. Już raz w 
r. b. z okazji nowrelizacji ustawy o podatku przemysłowym 
i scalenia tego podatku nastąpiła niwelacja ulg w opłatach



stemplowych i samym podatku przemysłowym w obrotach 
od dostaw dla przemysłu budowlanego. Ujemny wpływ te j 
niwelacji wyrównały czasowo działające czynniki koniunk
turalne.

Zniesienie lub radykalne przesunięcie innych obowiązu
jących ulg stanowiły jednakże już poważne zahamowanie 
ruchu budowlanego.

Gdyby to zniesienie miało jednocześnie zbiec się w czasie 
z osłabieniem działania przyczyn koniunkturalnych, mogło
by wywołać zupełną katastrofę, nieobliczalną już nie tylko 
z punktu widzenia polityki mieszkaniowej, ale również w 
zakresie zatrudnienia licznych rzesz zatrudnionych w bu
downictwie.

Należy naszym zdaniem wziąć pod uwagę, że rok 1936 
odbiegał znacznie od r. 1928.

Aczkolwiek budownictwo mieszkaniowo - budowlane zbli
ży się w roku bieżącym do poziomu 70 wobec 100 z roku 
1928, jednakże wzrostowi temu towarzyszy bardzo słabe 
tylko natężenie ruchu budowlano - inwestycyjnego ze stro 
ny rządu, samorządów i przemysłu.

Plan inwestycyjny Państw a jest nadal szczupły i nic nie 
przemawia za tym, aby w najbliższym czasie w ramach 
tego planu mogło wyraźnie wzrosnąć zatrudnienie.

Samorządy podchodzą do akcji budowlanej z najwyższą 
ostrożnością i w małych rozmiarach. Inwestycje przem y
słowe związane są ściśle z rentownością przemysłu i jak  
uczy doświadczenie rozwinąć się mogą dopiero w fazie 
wyraźnego polepszenia sytuacji ogólnej produkcji.

Inicjatywa ruchu budowlano - mieszkaniowego jest w tej 
chwili jedyną prawdziwie aktywną inicjatywą pryw atną 
skutecznie popartą przez Rząd.

Kapitały inwestowane w znacznej mierze pochodzą z 
tezauryzacji, a w znacznej m ają specyficzny charakter, 
który bynajmniej nie przemiawia za tym, aby skłonne by
ły do innych rodzajów lokaty. Możność skierowania ich do 
innego rodzaju inwestycji musi być postawiona pod zna- 
riem zapytania,; są to bowiem kapitały  poszukujące przede 
wszystkim pewnej i wysoko rentującej lokaty, czułe nie- 
smiernie na wahania koniunkturalne i wymagające zdecy
dowanej zachęty do działania.

Niszczenie tej inicjatywy w chwili niemal jej ujawnie
nia się bez wyraźnych wskazań, iż może być zastąpiona 
skutecznie przez pożyteczniejszą wydaje się nieuzasadnione.

Pozwalamy wskazać sobie jednocześnie, że od ustawo
wego końca ulg dzieli nas 4 lata. Od czasu wydania pierw
szego zarządzenia o ulgach mimo różnego przebiegu fali 
koniunkturalnej przed każdym wygaśnięciem ulg zachodzi
ła potrzeba ich prolongaty, ukoronowana wydaniem ustawy
o ulgach dla nowowznoszonych budowli w r. 1933. In ter
wencja ta  dała skuteczny wynik dopiero w r. b.

Skutek ten przy tym  zostaje osiągnięty w okresie wzrostu 
wpływów skarbowych, czyli bez ujemnego odbicia w rów
nowadze budżetowej Państwa.

Wysokość zmniejszenia się wpływu Skarbu Państw a z 
tytułu tych ulg może być w przybliżeniu obliczona, nie jest 
więc niewiadomą, a okres trw ania praw a do potrącania

przebudowanych sum od podatku dochodowego jest już nie 
długi.

Zmniejszenie wpływu Skarbu Państw a z ty tu łu  ulgi w 
podatku dochodowym znajduje przy tym  znaczne bezpośred
nie pokrycie we wpływach z podatku przemysłowego od 
obrotów wykazanych przez wykonawców robót budowla
nych i wytwórców materiałów budowlanych oraz podatku 
dochodowego, zarówno od przedsiębiorców, jak  i robocizny, 
k tóra w budownictwie zbliża się w efekcie do 100% sumy 
przebudowanej.

W edług przybliżonego obliczenia podatki te w łącznej 
sumie wyniosą około 10% sumy przebudowanej.

Należy w tym  rachunku niewątpliwie również wziąć pod 
uwagę sumy wpływające na ubezpieczenia społeczne długo
terminowe, stanowiące element kapitalizacji wewnętrznej, 
odciążenie Skarbu w zwalczaniu akcji bezrobocia oraz po
większenie m ajątku społecznego, z którego Skarb czerpać 
będzie w przyszłości stałe i najpewniejsze dochody.

Odpowiadając przeto na zapytania postawione na czele 
niniejszego memoriału, konkretyzujem y:

1. Na poziom ruchu budowlanego w r. 1936 wpłynęło 
szereg okoliczności, z których najpoważniejsze bądź 
są schyłkowymi (najniższy koszt budowy) lub nie
trwałym i (wahania walutowe).

2. Ruch budowlany wobec jego znaczenia społecznego 
(kwestia mieszkaniowa, kwestia zatrudnienia) nie ma 
cech przerostu. Potwierdza to trw ająca wysoka ren
towność nowych domów i wysokość czynszów.

3. Brak kredytu długoterminowego, nierozwiązana ciągle 
kw estia mieszkaniowa, słaba aktywność inwestycyj
no - budowlana czynnika ręki publicznej, nietrwałość 
głównych przyczyn aktualnego ruchu mieszkaniowo- 
budowlanego, wskazują na konieczność dalszego in
teresowania się tym  problemem przez Państwo.

4. Korzyści społeczne tego ruchu, jego rola w akcji zwal
czania bezrobocia, wątpliwość skierowania się kap ita
łów inwestujących w bud. miesz. do innych lokat, 
odpowiadająca psychice polskiej form a tej lokaty, 
bliski term in wygaśnięcia ulg, sytuacja Skarbu Pań
stwa, stosunkowo niewielkie aktualne s tra ty  dla Skar
bu z tytułu tych ulg i rozbudowa trwałych źródeł 
podatkowych w przyszłości, wskazuje, że zyski życia 
gospodarczego i Skarbu Państw a wyniknąć mogące zp 
zniesienia w obecnym czasie ulg dla budownictwa 
mieszkaniowego nie są istotne, natom iast wyniknąć 
mogą istotne s tra ty  choćby przez złamanie rozw ijają
cej się na pewnym odcinku życia gospodarczego in i
cjatywy.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się do Pana Mi
n istra  z prośbą o poparcie naszego stanowiska w sprawie 
zaniechania zniesienia ulg przewidzianych w ustawie o ul
gach dla nowowzniesionych budowli z r. 1933.

Zniesienie tych ulg lub zbyt daleko idące ich ogranicze
nie stanowić może o gwałtownym kryzysie, który załamać 
może zdecydowanie sam ruch budowlany, doprowadzając 
jednocześnie do katastrofalnej sytuacji szereg gałęzi prze
mysłu i rzemiosła pracujących dla budownictwa i odbić się 
niekorzystnie na ogólnej sytuacji gospodarczej Państwa.

Memoriał powyższy podpisały następujące organizacje:

S tow arzyszen ie  Zawodowe Przem ysłow ców  B ud. R . P.

S ta ła  D elegacja Zrzeszeń  P rzem . Ceram . R . P.

Zw iązek W laśc. P rzeds. U rządzeń Zdrow oln. R . P.

P olski Z w iązek  Przeds. E lektro technicznych



WIKTOR MARTIN

W YTYCZNE POLITYKI INW ESTYCYJNEJ

(R eferat, wygłoszony na Konf. Inf. w Min. Skarbu w dniu 15.IX. b. r.).

Od czego zależy bogactwo narodu? Od wielkości m a ją t
ku narodowego i rozmiarów wytwórczości. Rozmiary w y t
wórczości określane są przez nakład pracy społeczeństwa, 
warunki naturalne! i stopień nagromadzenia bogactw. Moż
na więc powiedzieć, że bogactwo narodu zależy od stop
nia akum ulacji kapitału wytwórczego.

Nakład pracy w Polsce jest niedostateczny. Czy dla
tego, że ludność źle pracuje, że nie chce pracować? Nie. 
.Ludność garnie się dd pracy i nie może je j otrzymać. P ra 
ca staje się niemal przywilejem.

Skąd ten stan  rzeczy? Nie płynie on z warunków natu 
ralnych. K raj je s t wyposażony dostatecznie w źródła ener
gii, posiada szereg podstawowych surowców, dysponuje 
dostateczną nadwyżką towarów ponad potrzeby wewnętrz
nej konsumcji, by zdobyć inne surowce. Brak nam na
tomiast kapitału wytwórczego, brak  fabryk, w arsztatów  
i narzędzi pracy.

A więc ju tro  nasze zależy od stopnia akum ulacji kapi
tału  wytwórczego. Im prędzej będzie on narastać, tym  szyb
sza będzie poprawa sytuacji ogólnej i lepsze perspektywy 
zwiększenia zatrudnienia.

Podkreślę przy tym, że współczesny postęp techniczny 
wymaga coraz większych nakładów kapitału  na osobę za
trudnionego, że ludność nasza szybko rośnie, że dotych
czasowy nakład kapitału na jednego zatrudnionego jest 
stosunkowo niski; stąd też gromadzenie kapitału , przeli
czanego na głowę ludności, winno odbywać się w Polsce 
stosunkowo szybciej niż w innych krajach. W ymaga to 
wielkich wysiłków ze strony całego społeczeństwa: robot
nik winien pracować wydajnie i ofiarnie, dysponent kapi
tału  — gospodarować oszczędnie ale śmiało, i pro
dukować tanio. Inaczej nie posuniemy się na drodze na
prawy naszej struk tu ry  gospodarczej — na drodze uprze
mysłowienia k ra ju  i intensyfikacji wytwórczości rolnej.

Spojrzyjmy wstecz. L ata ostatnie były ciężkie; p rze
niosły nie naprawę, ale pogorszenie s truk tu ry  gospodar
czej kraju , pogłębiły dysproporcję między liczbą ludności 
a sumą nagromadzonego kapitału. Dlaczego? Dlatego, że 
przy szybkim przyroście ludności nowe kapitały  narastały  
powolniej. Zakłady wytwórcze, z uwagi na spadek cen, na 
zamrożenie kapitałów obrotowych, drożyznę kredytu i wy
sokie koszty stałe — były mało rentowne, bądź nawet 
przy nosiły stra ty . Równocześnie nadwyżki kapitalizacyjne 
na rynku pieniężnym zużywane były na pokrycie bieżą- 
żących potrzeb Państw a i samorządu. Niezależnie od tego 
zniszczeniu ulegał kapitał, zakumulowany w produkcji. 
Starzały się niezamieniane maszyny i narzędzia pracy; zu
żywały się one szybciej z uwagi na niedostateczność na
kładów renowacyjnych. Wreszcie żelazny walec depresji 
niszczył kapitał źle, czy nieszczęśliwie zainwestowany.

Przeżyliśmy zatem okres dekapitalizacji. Co to oznacza? 
Mówiąc praktycznie, nie odkładaliśmy nic dla ju tra  — 
pomimo pozornych postępów kapitalizacji, wyrażających 
się w przyroście wkładów.

Uzdrowienie stosunków wymagało ofiar i wyrzeczeń.
Redukowano budżety publiczne. Po wielu wysiłkach po

zytywne rezultaty  w; tej dziedzinie osiągnięte zostały w 
końcu roku ubiegłego. Budżet Państw a został zrównowa
żony. Prowadzone są prace nad usanowaniem gospodarki 
samorządu terytorialnego. W rezultacie osiągnęliśmy nie 
tylko znaczne uporządkowanie gospodarki publicznej, lecz 
również — co z punktu widzenia polityki inwestycyjnej 
.jest szczególnie doniosłe — odciążenie rynku kapitałowe
go. Rynek ten przestał być wykorzystywany dla finanso
w ania publicznych wydatków konsumcyjnych. Usunięty 
więc został podstawowy element, zakłócający równowagę 
między kapitalizacją pieniążną a kapitalizacją rzeczową.

W ten sposób przezwyciężona została zasadnicza prze
szkoda dla narastan ia  kapitału  produkcyjnego — nieste
ty, nie jedyna; piętrzyły się za nią dalsze,: a przede wszy
stkim drożyzna podstawowych surowców. Musimy bowiem 
pamiętać, że warunkiem uprzemysłowienia k raju  jest moż
liwie tan i surowiec. Do tego też zagadnienia Rząd przykła
da specjalną wagę, rozumiejąc, że rentowność surowcowych 
działów wytwórczości powinna znaleźć oparcie w rozsze
rzaniu zbytu surowców. W tym  też kierunku iść musi 
współdziałanie czynników rządowych z wytwórczością.

Mając na uwadze postulat taniego surowca, Rząd na 
jesieni ub. r. przeprowadził zniżkę cen. Równocześnie ze 
zniżką cen surowców przeprowadzona została zniżka ta 
ry f  przewozowych P. K. P., co sprawiło, że efekt końco
wy przeprowadzonych redukcyj cen — dla przemysłu prze
twórczego i inwestującego — został znacznie wzmocnio-

Z kolei Rząd przystąpił do pracy nad uporządkowaniem 
i wzmożeniem inwestycyj publicznych. I tu ta j trzeba 
stwierdzić, że żaden bodaj problem z dziedziny bezpośred
niej polityki gospodarczej Rządu nie znajdował się pod tak  
różnorodnym obstrzałem sprzecznych doktryn, jak  właśnie 
zagadnienia inwestycyjne.

Polityka Rządu wj tej dziedzinie nie może być ani całko
wicie „liberalna” ani krańcowo „etatystyczna”. Politykę na
szą na tym  odcinku powinien cechować realizm, dostoso
wanie do warunków gospodarczych i społeczno-politycz
nych, bez względu na popularność podejmowanych decyzyj. 
Są tacy, którzy doradzają, ażeby „z niczego zrobić coś ’. 
Oczywista, jest to nie możliwe. Bez kapitalizacji nie ma 
inwestycyj, bez inwestycyj — nie ma rozwoju gospodarcze
go. Dlatego też zadaniem Państw a w pierwszym rzędzie 
powinno być tworzenie warunków, w  których inwestycje 
gospodarcze mogłyby powstawać. Wiemy, że odpowiedni 
układ cen, stopy procentowej i zysków kieruje działalnością 
prywatnego inwestora, realizując inwestycje tam, gdzie 
one są najbardziej rentowne. A w'ięc okres amortyzacji, 
opłacalność i pewność lokaty dyktuje praw a dla prywatno- 
gospodarczej polityki inwestycyjnej. Im szybciej urządze
nia się am ortyzują, tym  wcześniej kapitał wraca na ry 
nek, wzmaga się jego podaż, obniża cena kapitału  i stw a
rza nową możliwość zaprzęgnięcia go do pracy na rzecz 
zwiększania dochodu społecznego.

Państwo natom iast i komuny nie zawsze mogą kierować 
się tymi przesłankam i, a często nawet i nie powinny, gdyż 
przy organizowaniu przez nie inwestycyj oprócz momen-



tow czysto gospodarczych wchodzą w grę również zagad 
nienia polityczno-społeczne. Nie należy też zapominać, że 
inwestycje publiczne pobudzają często powstawanie inwe
stycyj prywatno-gospodarczych. Ponieważ jednak inw esty
cje publiczne są mało rentowne lub tylko pośrednio ren
towne, dlatego ważną rzeczą jest dbanie o odpowiedni 
stosunek inwestycyj publicznych do inwestycyj prywatno- 
gospodarczych — brak  bowiem produkcji w te j dziedzinie 
wpływa na stopę procentową i może spowodować zakłóce
nie na rynku kapitałowym.

Wskutek dysproporcji skromnych środków, jakie mamy 
do dyspozycji, oraz ogromu potrzeb inwestycyjnych — 
powstaje konieczność ich h ierarchizow ania; przy tej czyn
ności jest rzeczą niesłychanie ważną właściwa proporcja 
inwestycyj konsumcyjnych, t. zn. takich, które nie w y
wołują po ich dokonaniu nowego zatrudnienia, do inwe- 
stycyj produkcyjnych. Ponieważ przerost inwestycyj kon
sumcyjnych uszczupla zasoby kapitału, prowadzi do 
zwiększenia ceny kapitału  i ogranicza możliwość rozwoju 
gospodarczego — dlatego też tak  ważną rzeczą jest w łaś
ciwie opracowany plan  inwestycyjny, którego zasadą na
czelną winno być ścisłe ustalenie kolejności inwestycyj 
i konsekwencja w ich wykonaniu.

Przedstawione tu ta j m a p y 1) są próbą kartograficznego 
zilustrowania podstawowych elementów s truk tu ry  naszego 
życia gospodarczego. Są to na razie wstępne szkice; wska
zują już jednak, że tylko przez badanie struk tu ry  go
spodarczej można kreślić właściwe kierunki prac inwesty
cyjnych — prac, które realizowane oszczędnie i ekonomicz
nie, wzmogą dochodowość gospodarstwa narodowego.

Zagadnienie ruchu inwestycyjnego jest jednym z n a j
istotniejszych elementów polityki gospodarczej' Państw a, 
bowiem rozwój ruchu inwestycyjnego — trw ały  i n a tu ra l
ny — rozwiązuje szereg pierwszorzędnych zagadnień poli 
tycznych, społecznych i gospodarczych.

Politycznych — przede wszystkim. Żyjemy w okresie, 
kiedy w każdej dziedzinie życia zbiorowego — a  więc rów
nież w dziedzinie polityki gospodarczej — zagadnienie 
wzmożenia obronności k ra ju  wysuwa się na plan pierwszy. 
Jest rzeczą jasną, że stworzyć wysoki potencjał pogoto
wia obronnego k raju  może tylko rozwój odpowiednich in
westycyj i to nie tylko w zakresie inwestycyj użytecz
ności publicznej, ale w równym co najm niej stopniu w; za
kresie inwestycyj iirzemysłowych. ;

• Jeśli chodzi o stronę społeczną tego zagadnienia, to na
leży pamiętać, że napraw a s truk tu ry  naszego rolnictwa 
może rozwiązać tylko w części sprawę zatrudnienia nad
miaru ludności wiejskiej. Musimy tworzyć — i to możli
wie najszybciej — coraz to nowe w arsztaty  pracy w m ia
stach, musimy rozwijać nasz przemysł i rzemiosło wszel
kich dziedzin i kategoryj. A to jest równoznaczne z in
tensywnym rozwojem ruchu inwestycyjnego.

Wreszcie w dziedzinie gospodarczej. Nie jest do pomyś
lenia wzrost dobrobytu społecznego bez przyrostu m a ją t
ku narodowego, a więc również bez przyrostu nowych 
fabryk i rozbudowy istniejących już warsztatów . A kto 
mówi: budowa i rozbudowa fabryk — mówi jednocześnie: 
rozwój ruchu inwestycyjnego.

Mówiąc o polityce inwestycyjnej, mam na myśli dwie 
kategorie zjawisk: inwestycje publiczne, a przede wszy-

*) Mowa o m apach i w ykresach, k tóre w yw ieszone zo
stały w sali obrad K on ferenc ji.

stkim  państwowe, oraz prywatne inwestycje ściśle pro
dukcyjne. Obie te  kategorie inwestycyj sprzężone są ze 
sobą bardzo silnie i nawrzajem na siebie oddziaływują.

Inwestycje publiczne prowadzone być muszą pod innym 
kątem widzenia aniżeli inwestycje prywatne, dla których 
m iarodajny jest spodziewany zysk z danego nakładu. Pań
stwo w swoich inwestycjach nie może — i nawet nie po
winno — stawiać motywu bezpośredniej rentowności na 
pierwszym miejscu. N atom iast jest rzeczą niewątpliwą, że 
państwowa działalność inwestycyjna musi być prowadzona 
według określonych wytycznych, bo z tą  działalnością 
związana jest w bardzo dużym stopniu pryw atna działal
ność inwestycyjna. Życie gospodarcze nie powinno być za
skakiwane przez zmiany w działalności inwestycyjnej P ań
stwa. Dlatego też Rząd przystąpił do opracowania kilku
letniego planu inwestycyjnego, który stw arza określone 
kierunki w inwestycjach państwowych. W analogiczny 
sposób ulega doskonaleniu działalność Funduszu Pracy w 
tym zakresie, w którym  Fundusz współdziała w inwesty
cjach niepaństwowych.

Oddając wyraźny prym at zagadnieniu wzmożenia siły 
obronnej5 k raju , następną zasadą, według której winna być 
prowadzona polityka inwestycyjna Państw a musi być zasa
da uprzemysłowienia kraju . Przyjęcie za kryterium  tej 
właśnie zasady tłumaczy następującą hierarchię prac w 
dziedzinie inwestycyj publicznych: na pierwszym miejscu 
stawiam y sprawy transportu  i energ ii; na drugim — u- 
rządzenia, ułatw iające obrót gospodarczy, które zbliżają 
wieś do rynku zbytu; na trzecim — inwestycje, związane 
bezpośrednio z napraw ą ustro ju  rolnego; na czwartym — 
inwestycje o charakterze użyteczności publicznej; wresz
cie na piątym  — budownictwo mieszkaniowe.

Oczywiście, kolejność ta  nie oznacza, że najprzód zaspo
kojone muszą być wszystkie potrzeby, które mieszczą się 
w punkcie pierwszym, a potem dopiero — w drugim, w 
trzecim i t. d. Tym bardziej, że każda z inwestycyj wywo
łuje wielorakie skutki. Więc np. elektryfikacja jest jedno
cześnie poważnym krokiem naprzód w kierunku uprzemy
słowienia k raju , a jednocześnie rozwija i unowocześnia sieć 
komunikacyjną. Chodziło mi jedynie o podkreślenie, na ja 
kie prace i dlaczego w państwowej działalności inwestycyj
nej położony wńnien być największy nacisk. P lan inwe
stycyjny daje możliwość prawidłowego wyboru robót i ce- 
lewego ich wykonywania. Dlatego też Rząd zmierza do 
oddzielenia prac inwestycyjnych od akcji pomocy bezro
botnym — i to zarówno w wyborze robót, jak i rek ru ta
cji robotników.

Te uwagi ogólne chciałbym z kolei uzupełnić scharakte
ryzowaniem najważniejszych inwestycyj, wchodzących w 
ram y opracowanego planu inwestycyjnego. Przypomnę, że 
w roku bieżącym Komitet Ekonomiczny Ministrów uchwa
lił w m arcu zł. 273 miln. na pozabudżetowe inwestycje pu
bliczne, w czym zł 48 miln. przewidziano na operacje k re
dytowe. Przytoczę ważniejsze pozycje,yiia jakie cele te su
my zostały preliminowane: drogi — zł 53 miln., inwestycje 
wodne —  zł 22 miln., budownictwo — zł 38 miln., samo
rządy — zł 50 miln., M inisterstwo Poczt i Telegrafów
— zł 17 miln., żegluga — zł 8% miln., kolej — zł 75 
miln., pozostałe różne inwestycje — zł 9% miln. Zapowie
dziany plan jest wykonywany prawie ^ matem atyczną ści
słością, dając zatrudnienie dwustu kilkudziesięciu tysiącom 
osób, a zatem o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż w roku u- 
biegłym. Zam iarem Rządu jest ukończenie jak  najszybciej 
tych inwestycyj, które w latach ubiegłych zostały rozpo
częte, a to dla uniknięcia zmarnowania materiałów i p ra
cy-



Celem racjonalnego przygotowania robót inwestycyjnych 
w roku 1937 pod względem technicznym i m aterialnym , o- 
kres zimowy będzie wykorzystany dla przygotowania we 
właściwym term inie materiałów, niezbędnych dla wczesne
go rozpoczęcia robót wiosennych (kamień, konstrukcje że
lazne, rury, cement, m ateriały  drzewne, narzędzia pracy).

Jeżeli chodzi o nowy plan robót na, 1937 r., to będzie on 
dostosowany ściśle do naszych realnych możliwości finan
sowych i rozwijać się będzie w zależności od sytuacji na 
rynku pieniężnym, oraz od natężenia prac inwestycyjnych 
w gospodarstwie prywatnym. W szystkie możliwe źródła f i 
nansowe będą współdziałały w wykonaniu projektowanych 
planów, z tym  jednak, że nadwyżki instytucyj finanso
wych, t. zw. rynku sztywnego, nie będą całkowicie wyko
rzystywane. W pewnych, nawet znacznych granicach, o- 
czywiście wykorzystane być one muszą, wolno bowiem — 
będąc w zgodzie z zasadami ostrożnej gospodarki i m ając 
na uwadze całokształt warunków, wykazujących ruch w gó
rę poszczególnych elementów gospodarczych — niejako 
antycypować dochód społeczny, który w zrastać będzie w 
oparciu o dokonane inwestycje. W edług obecnej oceny sy
tuacji na rynku kredytowym przyjąć można, że plan in
westycyjny (poza budżetem) na rok przyszły zamknie się 
kwotą trzystu  kilkudziesięciu milionów złotych. Spraw a u- 
stalenia planu i ścisłego podziału kwot je s t obecnie prze
pracowywana w Komisji Inwestycyjnej przy Ministrze 
Skarbu, z tym, że wnioski te j Komisji w niedalekiej już 
przyszłości będą przedstaw iane Rządowi doi aprobaty. P ra 
gnę podkreślić, że w tej dziedzinie będą Izbom U staw o
dawczym; złożone odpowiednie projekty ustaw.

Przechodząc do charakterystyki poszczególnych robót, 
zacznę od komunikacji.

P lan pracy na odcinku robót drogowych idzie w dwóch 
kierunkach: projektowana jest przede wszystkim prze
budowa dróg o nawierzchni szabrowej, nieekonomicznej, 
wymagającej stałej i drogiej konserwacji — na drogi o 
nawierzchni utrw alonej, przystosowanej do nowoczesnych 
zadań, stawianych trakc ji samochodowej. W okresie 4 lat 
planowana jest też przebudowa 2.000 km. na drogi ulepszo
ne, w związku z czym przewiduje się budowę 12 000 mb. 
mostów, w tym mosty o tak  ważnym znaczeniu, jak : 
w Płocku, Szczucinie i Włocławku.

Następnie projektowana je st budowa ok. 800 km. nowych 
dróg państwowych i samorządowych tam , gdzie stwierdzo
ny jest wybitny niedorozwój dróg kołowych, to jest prze
ważnie w województwach wschodnich. Ponadto przewidy
wane jest wzmożenie akcji związków samorządowych na 
odcinku inwestycyj drogowych.

Program  kolejowy inwestycyjno-renowacyjny przewiduje 
odbudowę nawierzchni kolejowych, mostów, unowocześnie
nie parowozów i taboru kolejowego, co pochłonie ok. 70% 
sum, przeznaczonych na inwestycje kolejowe. Reszta kwo
ty będzie przeznaczona na budowę nowych linij kolejo
wych, na przebudowę węzła warszawskiego, wykończenie 
budowy gmachów dla Dyrekcji Kolejowej w Chełmie i t. p. 
Znacznie przyśpieszona będzie wreszcie budowa Dworca 
Centralnego w Warszawie.

Z uwagi na rolę energii napędowej w uprzemysłowieniu 
k ra ju  Rząd na ten problem zamierza położyć specjalny 
racisk. Opracowywany jest plan, zm ierzający do harm o
nijnego wykorzystania istniejących zasobów energetycz
nych, a więc węgla, gazu ziemnego i wody, w celu jak  n a j
racjonalniejszej gospodarki na tym  odcinku. Tania ener
gia napędowa umożliwia dekoncentrację przemysłu, ożywi

działalność przemysłu średniego i drobnego oraz rzemio
sła i chałupnictwa. Ponadto wchodzi w grę racjonalny po
dział na okręgi elektryfikacyjne w celu właściwego wyko
rzystania istniejących rezerw energii elektrycznej. Przewi
dywane jest wreszcie łączenie okręgów elektryfikacyjnych 
sieciami wysokiego napięcia.

W dziedzinie dróg wodnych planowane są następujące 
roboty, ze szczególnym uwzględnieniem problemu upo
rządkowania Wisły:

1) wybudowanie 4 zbiorników (Porąbka, Kozłowa Góra, 
Rożnów i Czchów), m ających wielkie znaczenie dla uregu
lowania żeglugi na Wiśle i ochrony przed zniszczenia
mi powodzi (s tra ty  w 1934 r. wyniosły ok. zł 100 m iln .); 
dwa ostatnie zbiorniki dopomogą do wytworzenia energii 
ok. 200 miln. kWh rocznie;

2) częściowa regulacja Wisły, z budową portów w Pu
ławach, Żeraniu, Płocku i Włocławku oraz zabezpieczeniem 
K rakow a od powodzi, celem doprowadzenia żeglowości Wi
sły do takiego stanu, by barki o pojemności 200 — 200 t  
mogły docierać z węglem do W arszawy.

3) uregulowanie potoków górskich — jako dalsze zabez
pieczenie przed powodzią;

4) połączenie W arty  z Wisłą przez Gopło, przez co wy- 
korzystanoby W artę i włączono ją  do systemu zasadnicze
go Polski (t. j. W isły );

5) budowę kanału kamiennego i regulację Prypeci i jej 
dopływów oraz naprawę kanału Ogińskiego i Królewskie
go, przez co stworzy się dogodną i tan ią  komunikację do 
województw wschodnich, a przede wszystkim umożliwiona 
zostanie tan ia  dostawa kamienia, najważniejszego m ateria
łu przy budowie i przebudowie naszych dróg, z jedynych 
wielkich zagłębi kam ienia wysokowartościowego Klesowa 
i Janowej Doliny.

Niezależnie od powyższego przewidziane są w planie k re
dyty na rozbudowę ui’ządzeń pocztowo-telegraficznych c- 
raz dla naszej żeglugi morskiej.

W dziale inwestycyj rolniczych specjalny nacisk będzie 
położony na inwestowanie urządzeń, zbliżających rolnika do 
m iasta oraz uspraw niających i uszlachetniających obrót 
(chłodnie, elewatory i śpichrze, mleczarnie, suszarnie i 
przetwórnie owoców i produktów hodowlanych, przerób lnu 
i konopi, rzeźnie, solarnie skór, targow iska). Następnie 
położony będzie nacisk na lepszej wyzyskanie ziemi i ochro
nę terenów uprawnych przez melioracje podstawowe i ob
wałowanie rzek oraz uruchomienie kredytów na zagospo
darowanie łąk i', drenowanie.

Wreszcie intensywne kontynuowanie naprawy ustro ju  
rolnego wymagać będzie poważniejszych kredytów na za
budowę osad, powstałych z parcelacji, a to w związku z 
przerzucaniem ludności z terenów przeludnionych na te re
ny północno-zachodnie ii tereny wschodnie o mniejszym za
gęszczeniu ludności.

Również akcja scaleniowa, k tó ra  w okresie 10 la t może 
zbliżyć się ku swemu zakończeniu, wymaga pomocy kre
dytowej dla tych rolników, którzy będą zmuszeni do prze
noszenia swoich zabudowań.

Urządzenia naszych m iast znane są wszystkim; poza 
m iastam i województw zachodnich, stolicą i największymi 
m iastam i Małopolski — są one w stanie pierwotnym i wię
cej zasługują na nazwę wielkich rozległych wsi niż p ra 
widłowo zabudowanych i urządzonych m iast. Mamy przed



sobą obowiązek odrobienia zaległości minionych czasów i 
przysposobienia się do przyjęcia 2 0 0 '/ przyrostu ludności 
w okresie 30 lat. Stąd — wymóg rozbudowy m iast wediug 
planów przemyślanych, jako gw arantujących największą 
oszczędność; stąd — konieczność inwestowania w zasadni
cze urządzenia, jak : budowa ulic, wodociągi, dostarczanie 
prądu elektrycznego, nie mówiąc o inwestycjach, związa
nych z oświatą, zdrowotnością i opieką społeczną.

Na te cele będzie się dążyć do uruchomienia odpowied
nich kredytów ii dotacyj, zwracając uwagę na te  momenty, 
które samorządowi umożliwiłyby odbudowę ich własnej 
zdolności kredytowej i inwestycyjnej.

W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego położony bę
dzie nacisk na budowę mieszkań robotniczych; ponadto po
większone będą kwoty na sporządzenie planów zabudowy 
oraz na prawidłowe przygotowanie terenów budowlanych, 
co pozwoli na zerwanie z dziką i nieracjonalną zabudową. 
Należy nadmienić, iż Rząd zamierza wycofać się stopnio
wo z roli jedynego dostawcy kredytów budowlanych na bu
downictwo mieszkaniowe, wychodząc z założenia, iż w hie
rarchii potrzeb istn ieją obecnie ważniejsze inwestycje do 
finansowania, jak  i z tego względu, że zniesienie ochrony 
lokatorów powinno automatycznie wywołać wzrost ruchu 
budowlanego. A takie automatyczne oddziaływanie daje 
najlepiej dostosowane do realnych potrzeb i możliwości re
zultaty. Ponadto przewidywana jest pewna pomoc kredy
towa dla budownictwa wiejskiego.

Jednocześnie założeniem planu inwestycyjnego będzie dą
żenie do wyrównania poziomu zainwestowania gospodar
czego dzielnic wschodnich.

Powyżej naszkicowany plan spełni swe zadanie, o ile po
sunie naprzód sprawę uprzemysłowienia k raju , stworzy 
nową atrakcyjną zachętę dla inwestycyj w produkcji (a za
tem, o ile w ślad za jego wykonaniem narastać pocznie 
szybciej kapitał produkcyjny) i będzie technicznie i finan
sowo wykonalny.

Warunki objektywne sprzy ja ją  tem u: chłonność rynku 
się wzmaga. Ceny przestały zniżkować, wytwórczość rośnie. 
Dla ilustracji tych korzystnych zjawisk można przytoczyć 
wskaźniki spożycia cukru, produkcji żelaza, inwestycyj i 
liczby zatrudnionych, które kształtowały się, jak  następuje 
(1928 iv = 1 0 0 ) :

1935 1936

Liczba zatrudnionych w prze-
myślę wielkim i średnim . . 68.4 ( c z e r w ie c ) 73.5

Produkcja ż e la z a ......................... 59 8 ( l i p i e c ) 81.7
Zbyt w kraju żelaza . . . . 47.2 ( l i p i e c ) 74.9
Kuch b u d o w lan y ......................... 53 0 (II kw artał) 62 0
Spożycie c u k r u ......................... 90 4 (II kw artał) 101.7

Spożycie cukru — w przelicze- (84.0 (II kwartał) 94.3
niu na cukier surowy—tys. ton <38.6 ( l i p i e c ) 52.4

W ślad za, tym wzrostem spożycia i produkcji pójść po
winno upłynnienie zamrożonego kapitału  obrotowego oraz
— co jest najważniejsze — wzrost rentowności procesów 
wytwórczych. To dopiero będą mocne podstawy dla n a ra 
stania kapitału produkcyjnego. Niewątpliwie, z kolei 
zwiększą się również nakłady renowacyjne, rozpocznie się 
modernizacja zakładów i wreszcie tworzenie nowych w ar
sztatów. Nie należy oczywiście zapominać, że jest jeden 
hamulec, mianowicie drożyzna pieniądza. Można jednak 
przypuszczać, że zjawisko to ustąpi, że obliczona na dalszą 
metę polityka budżetowa i finansowa, przy zamierzonym

zwolnieniu nacisku na rynek sztywny, wyda już w nieda
lekiej przyszłości pozytywne rezultaty. Poprawa sytuacji 
na rynku pieniężnym i kapitałowym niewątpliwie będzie 
posunięta naprzód także przez fakt, że w bieżącym roku 
budżetowym powinna być zakończona akcja oddłużenia rol
nictwa i samorządów. Załatwienie definitywne te j spra
wy jest równoznaczne z przywróceniem normalnych stosun
ków w tych ważnych dziedzinach kredytu.

Profesor Lipiński dzieli inwestycje na: poziome, piono
we i racjonalizacyjne. Poziome — to takie inwestycje, któ
re powiększają ilościowo już istniejące inwestycje czy 
przedsiębiorstwa; pionowe — te, które stanowią nowy 
dział produkcji (fabryka kałczuku, aluminium i t. d .) ; 
wreszcie racjonalizacyjne — które uspraw niają lub mo
dernizują produkcję. N ajbardziej potrzebne są nam — 
przyjm ując tę  klasyfikację — inwestycje pionowe i racjo
nalizacyjne, bo różniczkują one przemysł i zwiększają do
chód ogólny. Jeśli chodzi o inwestycje racjonalizacyjne, to 
są one w szeregu branż niesłychanie pilnie. Są przemysły, 
których zdolność produkcyjna, mierzona skalą roku 1929 =  
300, wynosi dzisiaj tylko 70 lub 80. Jest to stan dla tych 
branż niewątpliwie groźny. Może powstać sytuacja, że 
przemysły te, o ile w krótkim czasie nie zainwestują się, 
mogą nie podołać swoich zadaniom w związku z polepsza
jącą się sytuacją ogólną.

Z inwestycyj prywatno - przemysłowych zasługują na 
specjalne podkreślenie te, które są przeznaczone na zuży
cie surowców krajowych, a  zwłaszcza rolniczych, a ponadto 
takie, które zm niejszają im port lub, zastępują go.

Warunki; obecne sp rzy ja ją  rozwojowi samoczynnych pro
cesów inwestycyjnych. To jednak nie jest wszystko. Dłu
gotrw ała depresja gospodarcza przyniosła nie tylko szko
dy m aterialne, ale rzuciła również na czas czad depresji 
psychicznej. Widzieliśmy objawy niechęci do lokat w wy
twórczości. Naw et kapitały, wypracowane w1 przemyśle czy 
handlu, uciekały do zgoła innych dziedzin w poszukiwaniu 
lokat najm niej ryzykownych. Co prawda, wypadki te są 
już dziś coraz rzadsze, gdyż coraz częściej słyszy się już 
i mówi o przedsięwzięciach inwestycyjnych w poszczegól
nych fabrykach i w arsztatach pracy.

Ostatnie wydarzenia na terenie międzynarodowym wska
zują na to, iż inne państwa nie w ahają się okazać Polsce 
zaufania w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, co po
winno wpłynąć dodatnio na mniej aktywnych i przedsię
biorczych dysponentów kapitału.

Niedostateczna rentowność lokat rzeczowych łączyć się 
może z zamierzonym wprowadzeniem ulg podatkowych dla 
nowych inwestycyj przemysłowych i rolniczych. Zagadnie- 
nienie to je s t przedmiotem prac Rządu i obecnie można 
już powiedzieć, że szereg inwestycyj przemysłowych i rol
niczych korzystać będzie wkrótce z przywilejów podatko
wych.

Ponadto, w celu położenia nacisku na nakłady konserwa
cyjne i renowacyjne, rozważane jest zagadnienie nowych 
zasad am ortyzacji; w sprawie te j Ministerstwo Skarbu 
zwróciło się do samorządów gospodarczych i odbędzie z 
nimi niebawem wspólne konferencje.

T rudna chwila wymaga odwagi nie tylko od żołnierza, 
ale i od dysponenta kapitału. To też należy oczekiwać od 
tego ostatniego decyzyj rozważnych, lecz śmiałych.

W naszej sytuacji ludnościowej, przede wszystkim przez 
tworzenie nowych warsztatów  pracy, zatrudniających sy



stematycznie robotników, a więc przyczyniających się do 
trwałego zmniejszenia liczby bezrobotnych, i do wzrostu do
chodu narodowego — możemy zmniejszyć nacisk demogra
ficzny oraz podnieść dobrobyt kraju . Dlatego też każda

nowa inw estycja przemysłowa, każda nowa obrabiarka, r a 
cjonalnie zainstalowana — będzie rozszerzeniem zapasu 
naszej „mobilizacji gospodarczej”. A cóż jest dziś waż
niejszego?

INŻ. ARCH. MAKSYMILIAN GOLDBERG.

GŁÓWNE TWORZYWO ARCHITEKTURY -  PRZESTRZEŃ
Wzmożony pryw atny ruch budowlany w kończącym się 

sezonie budowlanym był dla architektury  W arszawy s tra 
conym oceanem metrów sześciennych. Jeżeli nawet ci bu
dujący, którzy (jednak „bez wyrzucenia pieniędzy”) ży
czyli sobie, aby ich dom był „czymś ładnym”, rzadko do
stąpili szczęścia przyczynienia się do podniesienia wyglą
du architektonicznego ulicy, bo albo wystawiali swą archi
tekturę w otoczeniu, które jej' nie potrzebowało, albo mieli 
bardzo specjalne pojęcie o tym  co jest „czymś ładnym” 
i potrafili znaleźć zgodnego z nimi zdania projektujące
go, to jakąż mogły mieć wartość plastyczną budynki tych 
właścicieli, których obchodził tylko koszt budowy lub do
chodowość budynku.

Niestety „arch itek tury” nie można mieć za darm o; bu
dowla może uzyskać wygląd o spotęgowanym napięciu 
wartości plastycznej tylko przez zwiększenie kosztów bu
dowy; nie pomogą tu  same doprowadzone do szczytu wy
kwintu proporcje — jedyna wartość nieważka i niekosz- 
towna — jeżeli) nie będą im towarzyszyć inne objawy, już 
za darmo nie dające się uzyskać. Uważam, że nie należy 
tej praw dy ukrywać, tymbardziej, że propagowanie zwięk
szania kosztów budowy, poza' umożliwieniem wniesienia do 
budownictwa wartości artystycznych, okaże się, oczywi
ście w przerachowaniu na dłuższą metę, dodatnie pod 
względem gospodarczym, a to zarówno w całokształcie go
spodarki społecznej, jak  i dla każdego posiadacza n ieru
chomości indywidualnie.

Zwiększony koszt budowy, dzięki któremu zyskuje ona 
możność stania się architekturą, tylko po części pochodzi 
od użycia droższego m ateriału i lepszego wykonania rze
mieślniczego; w niemniejszym stopniu mieści się on w ska
li śmielszej konstrukcji; w największym zaś w w ystrze
ganiu się skrajnego wyzyskiwania miejsca. Wyzysk, ukry
wany naogół i piętnowany we wszystkich innych wypad
kach, kiedy chodzi o parcelę budowlaną sta je  się przez 
uległość jednych, zaś b rak  innych zdolności u drugich m ia
rą  zasługi projektującego, a źródłem reklamy chałupy 
przy jej sprzedaży. Brzydkie stosowanie dwóch m iar w 
stosunku do praktykow ania wyzysku nie może być źró
dłem piękna. Pierwsze posunięcia dla podniesienia pozio
mu architektonicznego budownictwa prywatnego muszą 
mieć za zadanie zwalczanie wyzysku przestrzeni, który 
przecież w (i miesięcy po zatwierdzeniu planu sta je  się

wyzyskiwaniem lokatora, gdy mu się daje kuchnię 1,7 m 
szeroką, a  na trzy  pokoje ani jednego szerszego od 3-ch 
metrów, po to, aby na parceli siedemnastometrowej umie
ścić trzy  m ieszkania na kondygnacji z jednej klatki scho
dowej i podnieść rentowność zj 10-ciu na 10,5 procent. Nie
stety  takie koncepcje m ają za autorów bardzo renomowa
nych architektów. Cóż zatem wymagać od ciurów obozu 
pierwszej ze sztuk plastycznych? Za takim  przewodem 
przelicytowują oni renomowanych konkurentów mieszcząc
4 mieszkania zl te j samej klatki schodowej na jeszcze węż
szej parceli.

Ciasnota planu jest niestety bodaj najcharakterystycz- 
niejszą cechą warszawskiej arch itektury; gdzież indziej 
sto ją  tak  ciasno stoliki w kaw iarniach; gdzie są jeszcze 
tak  wąskie sklepy, przeważnie bez przedsionków, nigdy 
z podsieniem, chociaż ten zwielokrotnia długość wystaw 
sklepowych: gdzie fotele w kinach m ają najwyżej 45 cm 
szerokość a rzędy stoją w odstępie 62 cm; gdzie scho
dy o stopniach 27.5 cm. to norma, a 30 cm. to luksus.

T a  ciasnota weszła nam już w krew; już dlatego po
winien był powstać IPS, że schody w Zachęcie są strome 
jak  na strych; w naprawdę przestronnych kuluarach dol
nych tea tru  Narodowego czujemy się nieswojo, a w sklepie 
z podsieniem wystawowym nie kupowaliśmy, bo tam  
musi być drożej. Zadaniem architektów  musi być rzeczowe 
wyjaśnienie budującym niecelowości skrajnego wykorzysty
w ania planu, a to nietylko z punktu widzenia architektury, 
jako sztuki, ale i ze względów gospodarczych, gdyż z 
chwilą pojawienia się mieszkań racjonalniej pomyślanych 
domy gorsze muszą ulec bardzo silnej deprecjacji. A rgu
m ent ten nie tra f i jednak nigdy do budującego domu w za
miarze sprzedania go z zyskiem i budowania następnego 
większego w! tym  samym celu, a znaczna część warszaw
skiego tegorocznego ruchu budowlanego m iała ten cha
rakter.

W sukurs architektom winny przyjść tu  również wła
dze budowlane, zatw ierdzające plany: niestety możność 
prowadzenia akcji jedynie w ramach ustawy budowlanej 
nie daje tu  wielkich możliwości, nadto zalecania, z ko
nieczności, o charakterze receptowym nie zawsze dają  wy
niki, albo są odwracane przez adwokatyzujących projek
tantów  ku większej jeszcze swojej początkowej korzyści.

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie naukq dla następców



1. LUFT.

PROBLEM CEGŁY W POLSCE
Niezwykle wydarzenia, jakich byliśmy niestety świad

kami w ostatnim czasie w związku z perturbacjam i na 
rynku ceglanym, wysunęły znowu na pierwszy plan dy
skusji kwestię cegły, tego dotychczas zasadniczego m a
teriału budowlanego.

Ktokolwiek pragnie zanalizować to zagadnienie nie pod 
kątem, sensacji i żeru( brukowych pism, ten będzie się s ta 
rał dotrzeć do głębszych przyczyn, które powodują, iż 
każde zwiększenie zapotrzebowania cegły wywołuje tru d 
ności w normalnym zaspokojeniu popytu w niektórych 
okręgach, wyrażające się w trudnościach dostawy i zw yż  
ce cen.

Sądzimy, iż na łaniach Przeglądu Budowlanego jest 
właściwe miejsce, by taką pożyteczną analizę przeprowa
dzić z tym głównym celem, by stwierdziwszy główne źró
dła niedomagań tym łatwiej i szybciej znaleźć potrzebne 
środki, trwałej poprawy.

Wobec braku pełnego m ateriału  we wszystkich intere
sujących nas kwestiach nie każdą sprawę będziemy mo
gli wystarczająco dokładnie oświetlić. Sądzimy jednak, iż 
i te fragmenty analizy pozwolą przenieść dyskusję na to
ry cyfr i faktów.

*

* *

Cegła jak  wiadomo je st w stosunku do ceny jednym 
7. n a j c i ę ż s z y c h  m a t e r i a ł ó w  i równocześnie 
stanowi w objętości budynku jego największą masę (ce
gła stanowi około % masy budynku).

Wziąwszy za podstawę obecnie obowiązującą normalną 
taryfę kolejową i przy ją  wszy średnią cenę cegły loco ce
gielnia 36 zł. za 1000 sztuk oraz przewóz kołowy z kolei 
na budowę 6 zł., otrzymamy następujący obraz stosunku 
kosztu przewozu cegły do je j ceny w cegielni:

Odległość

km

Koszt przewozu 1000 sztuk Stosunek ko
sztu przewo
zu do ceny 

cegły

|
koleją

1

z kolei na 
budowę

25 8.30 ' 40%
50 11.50 48%

100 16.20 62 %
200 20.80 6.00 74%
300 23.60 82 %
400 26.20 89 %
too 29.00 97%

A zatem koszt przewozu cegły na małych odległościach 
stanowi około 40—50% jej ceny loco cegielnia dochodząc 
przy większych odległościach do 100%.

Następnym momentem charakteryzującym  cegłę jest jej 
s p o s ó b  p r o d u k c j i .  Cegła może) być w yrabiana 
ręcznie lub maszynowo.

W Polsce mamy jeden i drugi rodzaj produkcji, 
przy czym w roku 1934 w poszczególnych okręgach stosu
nek obu form produkcji przedstawiał się jak  następuje:

Okręg izby przem. handl.
Udział procentowy pro

dukcji

ręcznej | maszynowej

Warszawa 72
|

28
Łódź 73 27
Lublin 73 27
Wilno 71 29
Lwów 92 8
Sosnowiec 3 97
Poznań 2 98
Gdynia 6 94
Kraków 13 87
Bielsko 1 99
Katowice — 100

| Polska 35 65 |

Widzimy tu zatem typowy podział na Polskę A i Pol
skę B. Od W arszawy na wschód przeważa produkcja ręcz
na (71—92% ). Natom iast na zachód od W arszawy jest 
zdecydowana przewaga po stronie produkcji maszynowej 
(87— 100%).

Trzecią cechą charakterystyczną dla ceglyj .jest s e z o- 
n o w o ś ć  je j produkcji. Normalny  obraz cyklu rocz
nego przedstaw ia się w sposób następujący: glinę z gli- 
nicy wydobywa się na jesieni, leży ona w hałdach przez 
zimę celem należytego przemarznięcia, produkcja rozpoczy
na się po ustaniu mrozów i trw a przez całą porę ciepłą. 
Obraz ten je st wprawdzie typowy, ale nie powszechny. 
Są cegielnie, które posiadają glinę nie wymagającą szych- 
towania na zimę lub które posiadają urządzenia maszy- 
now'e do szybkiego przygotowania gliny. Poza tym nie
które cegielnie m ają możność uniezależnienia się od pogo
dy przez możność sztucznego suszenia cegły, a nie w ot
wartych szopach. Typowym jest jednak poprzednio opi
sany przebieg produkcji uzależniony od pór roku i o cy
klu rocznym, a nawet przy produkcji ręcznej uzależniony 
od opadów deszczowych.

Ten moment sezonowości produkcji wymaga od cegiel- 
nictwa dużej umiejętności przewidywania koniunktury bu
dowlanej przy ustalaniu planu produkcji, utrzym ywania 
większych zapasów gotowej cegły i uwięzienia w produkcji 
cegły większych sum kapitału  obrotowego.

Zapasy gotowej cegły, które na koniec roku kalenda
rzowego zostają w cegielni, winny wystarczyć na zaspo
kojenie zapotrzebowania ruchu budowlanego w pierwszych 
trzech miesiącach sezonu budowlanego (marzec, kwiecień 
i m a j), gdy jeszcze nie można liczyć na produkcję bieżą
cą. I w rzeczywistości sta tystyka wykazuje, iż normalnie 
te zapasy w cegielniach są wystarczające. W roku 1932 
przy zbycie 813 mil. cegieł zapasy cegły z końcem ro
ku wyniosły 415 mil. t. j. 51% zbytu. W roku 1934 przy 
zbycie 1103 mil. pozostało z końcem roku 338 mil. t. j. 
33%. Już z zestawienia danych dla tych dwu la t widzimy, 
iż wielkość zapasów w stosunku do bieżącego zbytu wa
ha się dość poważnie i że zapasy procentowo zmniejszają 
się w okresie wzrostu ruchu budowlanego t. j. właśnie 
wtedy,; gdy te zapasy są najpotrzebniejsze.



Długotrwałość procesu produkcji i potrzeba utrzym ywa
nia większych zapasów gotowej cegły w ym agają w ce- 
gielnictwie uwięzienia większego kapitału  obrotowego, co 
również przy ogólnej drożyźnie kapitału  jest momentem 
utrudniającym  produkcję cegły.

Stosunek kosztów przewozu do jej kosztu loco cegielnia 
nadaje w cegielnictwie t a r y f o m  k o l e j o w y m  
znaczenie bardzo poważne. Z poniższego zestawienia zo
baczymy, iż ta ry fy  kolejowe na przewóz cegły nie szły 
równolegle ze spadkiem cen cegły i wskutek tego koszt 
przewozu; cegły stanowił coraz większe obciążenie ostatecz
nego kosztu cegły loco budowa.

Cena cegły i taryfy  kolejowe.

R o k

Średnia cena za 
1000 szt. cegły 
loco cegielnia

Opłata przewo
zowa za 100 kg. 

na odległość 
100 km

Stosunek kosztu 
przewozu kole
jowego na 100 
km do ceny cegły 

loco cegielniaw zło
tych

wskaź
nik

w gro- 
szach

wskaź
nik

1929 66.10 100 60 100 34 %
1930 58.90 89 60 100 38 %
1932 39.90 60 60 100 56 %
1934 32.40 49 45 75 5 2 $
1936 36.00 54 45 75 47 %

W wykresie zamieszczonym u dołu strony przedstawili
śmy w poszczególnych latach, jaka częśjś zbytu była prze
wożona kolejami a jak a  korzystała tylko z lokalnych prze
wozów kołowych. Na tym  wykresie1 dość wyraźnie obser
wujemy, iż przewóz -kołowy obejmuje pewną prawie stałą 
ilość cegły i w małym stopniu ta  ilość w zrasta w miarę 
wzrostu zbytu. Natom iast znaczna część nadwyżki wzro
stu  zbytu przypada na przewozy kolejowe.

Potrzeba dalszych przewozów kolejowych wynika rów
nież z nierównomierności w rozmieszczeniu produkcji w 
stosunku do geografii ruchu budowlanego.

Budownictwo w miastach i zbyt cegły w roku 1934.

Województwa

K u b a t u r a  b u d y n k ó w  
r o z p o c z ę t y c h  w m i a s 

t a c h

Zbyt cegły w ce
gielniach

tys. m3 “o mil. szt. %

Centralne 3.929 43.8 401.3 36.4
Wschodnie 562 6.3 84.7 7.7
Zachodnie 2.364 26.3 409.2 37.1
Południowe 2.129 23.6 207.3 18.8

R a z e m 8.984 100.0 1.102.9 100.0

Z tego zestawienia i z zestawienia stosunku kosztu prze
wozu do ceny cegły wynika jasno, iż konsumenci cegły 
sięg'a.ią w pierwszej linii do cegielni miejscowych, które 
osiągając dla siebie wyższą cenę mogą równocześnie ofe
rować loco budowa najniższe ceny. Dopiero, gdy miejsco
wa produkcja ilościowo lub jakościowo nie w ystarcza wcho
dzą w rachubę cegielnie dalej położone.

Jest zatem jasne, iż w przeciwieństwie do w apna i ce
mentu, gdzie kolej przewozi prawie całą produkcję, prze
wóz kolejowy cegły obejmuje tylko m ałą część ogólnego 
jej zbytu i ma charak ter środka wyrównywującego tylko 
pewne szczytowe zapotrzebowania i nierównomierności w 
geograficznym rozmieszczeniu cegielń.

Powyższe zestawienie wykazuje, iżj w stosunku do miej
scowych potrzeb poważny nadm iar produkcji posiadają 
województwa zachodnie, które przebudowują około 26% ku
batury  budynków w miastach całej Polski, a równocześ
nie zbywają około 37%, ilości cegły całej Polski. Ten nad
m iar cegły służy do pokrycia niedoborów innych dzielnic, 
a w szczególności województw centralnych, gdzie obsei- 
wujemy obraz wręcz odwrotny (43,8% ruchu budowlane 
go i 36.4% zbytu cegły).

A zatem w przewozie cegły kolej spełnia podwójną 
ro lę :

a) w m iarę wzrostu zapotrzebowania rozszerza, k rąg  ce
gielń dostarczających cegłę do pewnych ośrodków 
budowlanych;

b) niweluje istniejące w Polsce dysproporcje dzielnico
we pod względem stosunku zdolności produkcyjnej 
cegielń do natężenia ruchu budowlanego.

1926 1929 1950 1951 1932 1955 1934- 1935 1936
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Staraliśmy się dać pewne objektywne oświetlenie pro
blemowi cegły w Polsce. Sądzimy, iż nie wyczerpawszy 
wprawdzie tem atu daliśmy jednak dość wszechstronny 
obraz sprawy, który pozwoli zorientować się, iż kwestia 
cegły nie jest bynajm niej prostą ani też łatw ą do roz
wiązania.

. Ideał do którego dążyć należy, t.j. podniesienie ogól
nego poziomu produkcji i poprawienie geografii rozmiesz
czenia cegielń w Polsce, nie da się osiągnąć wT ciągu k ró t
kiego czasu. Potrzeba na to  większych i tańszych kapi
tałów niż te, którymi rozporządzamy, i potrzeba ustale
nia się trwalszych podstaw ruchu budowlanego. Doraź
nie jednak należy wykorzystać bardziej celowo i um iejęt
nie instrument, którym rozporządzamy t. j. ta ry fy  kole

jowe. T aryfy  te są obecnie za wysokie w stosunku do ce
ny cegły i u trudn ia ją  tym  samym racjonalne rozmieszcze
nie produkcji cegły. Analiza nasza pozwoliła stwierdzić, 
iż przewozy kolejowe cegły g ra ją  rolę klapy bezpieczeń
stwa. Ta klapa jest nastaw iona obecnie na zbyt wyso
kie ciśnienie. Obniżenie ta ry f  na cegłę stałe, a nie w yjąt
kowe i o charakterze represji, je s t koniecznością. Kolej 
na tem nie straci, gdyż dzięki temu uzyskuje dodatkowe 
przewozy a również w stosunku do cegielń takie trw ale 
uregulowanie ich sytuacji będzie korzystniejsze od stałej 
groźby nieoczekiwanych ciosów. Obniżenie ta ry f  nie godzi 
w interesy cegielń o zbycie miejscowym, gdyż i obniżona 
nawet ta ry fa  na cegłę pozwoli na utrzym anie potrzebnej 
ze względów kalkulacyjnych marzy między ceną osiąganą 
loco cegielnia dla cegły o zbycie miejscowym, a ceną cegły 
przywożonej z dalszych odległości koleją.

T. KONIC

POWŁOKI I DOMIESZKI USZCZELNIAJĄCE
W żadnej chyba gałęzi budownictwa nie istnieje tak i 

chaos nazw najdziwaczniejszych, ja k  w dziale środków 
wilgociochronnych. A dzieje się to w  dziedzinie nader waż
nej, gdyż przecież dobre wykonanie izolacji, to zapewnie
nie długotrwałości budowli, uniknięcie różnych przeszkód 
przy eksploatacji, a  wreszcie zmniejszenie kosztów kon
serwacji, czyli zwiększenie oprocentowania zainwestowa- 
wanego kapitału. Z uznaniem też podnieść należy inicjaty
wę Redakcji Przeglądu Budowlanego, k tó ra  opracowała 2 
poglądowe tablice, obejmujące znajdujące się na rynku 
naszym powłoki i domieszki wodoszczelne patentowe, ich 
własności, zakres stosowania i sposób użycia.

Wszystkie środki uszczelniające bowiem można podzie
lić na 4 grupy: 1) Wyroby w arkuszach i zwojach, np. 
papa, 2) Okładziny, jak  np. płyty terrakotowe, 3) Powłoki 
i 4) Domieszki uszczelniające. O ile dwie pierwsze grupy 
obejmują wyroby, które przychodzą na budowę w stanie 
gotowym do wbudowania, to do pozostałych należą m ateria
ły, z których dopiero na miejscu w ytw arza się szczelne 
części budowli. Już z tego określenia widzimy, że przy 
stosowaniu pierwszych już przed ich użyciem możemy się 
łatwiej przekonać o ich wartości, gdyż mamy do czynie
nia z produktem skończonym o pewnych określonych w ła
ściwościach. Inaczej się rzecz przedstaw ia w drugim  przy
padku. Z m ateriału, którego zewnętrzne cechy nie wiele 
nam mówią, mamy dopiero na budowie, w w arunkach czę
sto niedogodnych, wyprodukować ścisły, nieprzepuszczalny 
element budowlany. Dlatego też te dwa rodzaje izolacji, 
choć napozór prostsze w użyciu, w ym agają jednak znajo
mości rzeczy, gdyż łatwo mogą nas zawieść.

Dla orientacji rozpatrzymy po kolei dwie grupy środków 
izolacyjnych, m ając na uwadze, że przy wyborze m ate
riału nieodzownym jest dokładne zbadanie: w arun
ków pracy budowli, grożących jej czynników mechanicz
nych i chemicznych podczas budowy i późniejszej eksplo
atacji; warunków, wT których izolacja będzie wykonywa
ną; zakresu działania, sposobu użycia, własności wybrane
go materiału; zużycie i koszt samego produktu oraz ro 
bocizny przy uszczelnieniu. Poniższe rozważania pod tym 
kątem widzenia mogą posłużyć do krytycznego przeglądu 
wspomnianych tablic.

POWŁOKI.
' Powłoki dzielą się na dwa działy: a) środki powleka

jące, nakładane na powierzchni danego objektu i b) środ

ki nasycające — powierzchniowe, w ytw arzające warstwę 
szczelną w granicach nasiąknięcia.

A) środki powlekające.

Należą tu  m ateriały, rozprowadzone różnymi sposobami 
po powierzchni objektu, które po pewnym czasie tworzą 
sta łą w arstw ę nieprzepuszczalną i odporną na działanie 
tych lub innych czynników. W arstw a ta  musi być giętka, 
tak, aby nie pękała i nie łuszczyła się przy odkształce
niach budowli i powstawaniu rys, w inna odznaczać się po- 
zatym dostateczną przyczepnością do pokrywanej po
wierzchni.

1) W yprawa cementowa: nakłada się ją  na powierzchnię 
jaknajs tarann iej oczyszczoną, dla zapewnienia przyczep
ności. Musi ona posiadać odpowiednią ilość cementu 
=  400 kg./m “ zaprawy, prawidłowe uziarnienie kruszywa 
i możliwie m ałą ilość wody przy zarobieniu. Zaprawra 
winna być nie chudszą, niż 1 : 3, ale ze względu na skurcz 
nie za tłustą. Jeżeli pokrywamy pokrywą cementową be
ton, w takim  razie różnica między ilością cementu w po
włoce a w samym betonie powinna być mniejsza ód 109r. 
Dlatego też zwykle daje się dolną w arstw ę chudszą, a 
dopiero na wierzchu cienką o stosunku 1 : 1. Po
wierzchnię wygładzamy przez t. zw. „wypalanie” gorący
mi żelaznymi płytkami i utrzym uje jaknajdłużej w stanie 
mokrym. Przy wodzie zaw ierającej związki siarki, wska
zane je st użycie cementu glinowego. W yprawę należy n a 
łożyć na świeży beton zaraz po rozszalowaniu, na grubość 
najm niej 2,5 cm. Więcej szczelną i lepiej przylegającą 
wyprawę daje natryskiw anie zaprawy. Zaznaczyć należy, 
że w ypraw a cementowa nie jest elastyczną i nie odkształ
ca się współzależnie z budowlą. Do zaprawy cementowej 
możemy dodać: tras , wapno gaszone, miał kamienny, roz
tw ór 1 Vc ałunu i 1% mydła potasowego oraz różne środ
ki patentowe, o czym będzie mowa, niżej przy rozpatryw a
niu domieszek wodoszczelnych.

2) Parafina. — 10% roztwór parafiny  w czterochlorku 
węgla (CCli) o ciężarze gatunkowym 1,3 — 1,35. Po po
smarowaniu powierzchni rozpuszczalnik odparuje a p a ra 
fina  zasklepia pory. Ze względu na to, że roztwór o tym 
stężeniu w temp. 15' jest już nasycony, można go stosować 
tylko przy tem peraturze otoczenia odpowiednio wyższej *). 
Zużycie wynosi około 0,3 kg. na nf. Wydawałoby sie
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to dość m ałą ilością, jednak jest w ystarczającą, gdyż na 
parafinow ej powierzchni z czasem osiadają kurz, sadze 
i t. p. wzm agając powlokę.

3) A sfa lt (zwany też bitum em), stosowany na gorąco 
i na zimno. W pierwszym wypadku podgrzewa się do temp. 
175°. N a zimno stosujemy asfalt, rozpuszczony w odpo
wiednich rozpuszczalnikach, jak  np. benzyna, benzol i t. p. 
Po odparowaniu, które trw a 12 godzin, następuje stw ard
nienie powłoki. Normy własności asfa ltu , używanego do 
robót izolacyjnych wypraw  uszczelniających są obecnie o- 
p raco wy wane przez Komisję Izolacyjną. A sfalty, zaw iera
jące jako rozpuszczalniki fenole albo tłuste oleje, nie mo
gą być użyte na betonie, gdyż ciała te ulegają zmydleaiu 
przez cement. Roztwory oleju lnianego i kauczuku, do
dawane dla zwiększenia elastyczności, są nietrwale.

4) Zaprawa asfaltowa  z piaskiem zwykłym lub kruszo
nym. Stosunek składników winien być taki, aby m asa by
ła  dostatecznie płynną. Ogrzewa się ją  dla robót podziem
nych do 150“, a dla nadziemnych do 175*. M iarą płyn
ności jest możność nalania zapraw y do szczeliny o szero
kości 5 mm. M ateriał ten stosujemy w przypadkach izo- 
Jacji pionowej, jeśli zachodzi obawa ścieknięcia czystego 
asfaltu .

5) A sfa lt lany, składający się z spoiwa asfaltowego 
i kruszywa mineralnego, nakładany w arstw am i o gruboś
ci powyżej 1 cm. Mieszanina nagrzana do 175" w inna być 
na tyle plastyczną, aby dała się rozprowadzić i wyrównać 
za pomocą kielni drewnianej i t. p. A sfalt winien być 
bardziej tw ardy, penetrac ja  w 25° (100 gr. 5 sek =  30 — 
50"). Kruszywo wTinno składać się z miału kamiennego
i z piasku, przyczym stosunek mączki do piasku winien 
wynosić 40 do 60% wagi. Z iarna piasku winny być róż
nej wielkości od 0,6 m do 7 mm, z przewagą ziarn  3 —  4 
mm., procent próżni poniżej 22%. Do izolacji kwasoodpor- 
nej nie można użyć kruszywa wapiennego, lecz tylko k ru 
szywo krzemionkowe.

6) Smoła i mieszaniny asfaltów  ze smołą. Przepisy ’) 
kolei niemieckich zasadniczo wypowiadają się przeciwko 
dodawaniu smoły do materiałów  powlekających, z powodu 
je j nietrwalości.

7) Zaprawa asfaltowo-azbestowa. Mieszanina asfa ltu  z 
włóknami azbestu w ilości 10 — 40%. Zadaniem azbestu 
jest powiększenie elastyczności i zapobieżenie ściekaniu.

8) Powłoki barwne. Opisane tu  powłoki z czystego a- 
sfaltu , zaprawy asfaltowej z kruszywem, oraz asfa ltu  
czarnego są czarne. Istn ie ją  też liczne produkty kolorowo, 
w których podstawą są surowce jaśniejsze: niektóre ga
tunki jaśniejszych asfaltów  naturalnych, pochodne kwasu 
stearynowego, lanolina. Jako barw niki używane są farby 
m ineralne chemiczne, proszek aluminiowy.

9) Różne, do mniej rozpowszechnionych należą emulsje, 
lanoliny z amoniakiem (nieodpowiednia), m ieszanina ole
ju  lnianego z terpentyną, stearynian butylowy i t. p.

10) Zaprawa na szkle w odnym J) kwasoodporna (za 
wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), o następującym  
składzie: roztwór wodny 35° — 38“ Be szkła wodnego so
dowego: Na,. O. n. S i0 2 +  mH. O, gdzie 11 =  2,5 — 3,0.; 
fluorek krzewowo sodowy (min. 90% N aa Si F„) w ilości 
15% wagi szkła wodnego i czysty piasek kwarcowy. Mie

2) Określenie penetracji por norma PN/C-510-520.
3) Deutsche Raichsbahn Gesellschaft: Vorlaufige An- 

weisung fiir Abdichtung von Ingenieurbauwerken (AIB)
— 1933 r. Wyd. II.

') Prof. dr. inż. W. Żenczykowski: Budownictwa Ogólne 
cz. I. str. 293.

szaninę przygotowuje się, dodając do kruszywa stopniowo 
szkło wodne z fluorkiem krzemowo-sodowym. Należy dą
żyć do największej szczelności wyprawy (pożądane wibra* 
to ry ), tw ardnienie winno się odbywać w ciepłym i su
chym środowisku, w przeciwieństwie do zapraw  cemento
wych, a nawet dobrze polewać powierzchnię stężonymi 
kwasami.

W szystkie podane środki, ogólnikowo tu  sklasyfikowane, 
znajdu ją się w handlu pod najrozmaitszymi nazwami. 
N aturaln ie w produktach tych znajdują się jeszcze i do
mieszki nie podane, a stanowiące tajem nicę wytwórców.

Najogólniej podzielić je  można na powłoki, nakładane na 
zimno i na nakładane na gorąco; przy stosowaniu należy 
postępować według następujących zasad:

a) powłoki zimne: 1) nie wolno stosować w warunkach 
uniemożliwiających odparowanie rozpuszczalnika, 2) pro
dukt należy przechowywać w zamkniętym naczyniu, o ile 
jednak wskutek ulotnienia się rozpuszczalnika powstanie 
na powierzchni skórka, to należy ją  odrzucić; 3) jeśli 
ira sa  jest gęsta, to wolno ją  rozrzedzić tylko tym  rozpusz
czalnikiem, jak i wskaże dostawca; 4) przy przechowywa
niu i używaniu należy pamiętać, że są to środki łatwo 
palne, ewentualnie nawet wybuchowe; 5) przy nakłada
niu drugiej w arstw y, należy się upewnić, czy z poprzed
niej w arstw y rozpuszczalnik się całkowicie ulotnił, w prze
ciwnym wypadku pow stają później pęcherzyki i pęknię
cia w górnej powłoce.

b) Powłoki gorące: 1) przy ogrzewaniu należy u sta 
wicznie mieszać, zwracając uwagę na to, by nie nastą
piło przypalenie; części skoksowane winny być usunię
te. 2) przy powlekaniu tem peratura musi wynosić conaj
mniej 150.

c) Powłoki obu rodzai: 1) przed nałożeniem należy po
wierzchnię objektu dobrze oczyścić i jaknajs tarann iej wy
suszyć. Suszenie lampami benzynowymi dopuszczalne, o 
ile nie dają  sadzy 2) dla otrzym ania dobrej przyczepnoś
ci dajemy najpierw  podkład (zagruntowanie) z płynu 
rzadkiego, który wysycha po jakich 3 godzinach. Lepszą 
przyczepność osiągnęlibyśmy naturaln ie przez natryskiw a
nie, lecz ze wTzględu na niebezpieczeństwo wybuchu jest 
to niewskazane. 3) na pokład dajemy powłokę właściwą, 
zwykle dwukrotnie, przyczym jedna musi najpierw  dobrze 
wyschnąć (ca 12 godzin). 4) w każdym przypadku należy 
się stosować ściśle do wskazówek dostawcy, które w pew
nych szczegółach mogą się różnić od wyżej podanych.
5) środki powlekające, zawierające asfa lt, nie mogą być 
użyte do zbiorników nafty , benzolu i t. p., gdyż ciała te  
rozpuszczają asfa lt.

U nas powłoki (wyprawy uszczelniające) znajdują się 
dopiero w trakcie normalizacji, opracowywanej przez Ko
misje Izolacyjną P. K. N., to też podamy tu w streszcze
niu w arunki odbiorcze Kolei Niemieckich, które u s ta 
la ją  następujące właściwości dla środków powlekających:
1) dodatek smoły niedozwolony, 2) punkt mięknienia (do
tyczy tylko powłok, nakładanych na gorąco) =  50" — 
85° (pierścień i kula), 3) zdolność szybkiego powlekania, 
bez smug i zgrubień, 4) płyny rzadkie winny wyschnąć 
pc 3 godzinach, gęste 12 godz., pasty 72 godz. przy temp, 
20°, odnosi się to do płynów nałożonych w .jednej w arstw is, 
a past na grubość 2 mm. Punkt ten dotyczy tylko powłok 
zimnych, 5) blaszka mosiężna powleczona badanym pro
duktem, zgięta w około p ręta  o średnicy 2 mm., nie po
winna wykazać pęknięcia lub łuszczenia się powłoki, dla 
p ast odpowiednia średnicą p ręta  — 10 mm. 6) dla ma
teriałów , które m ają  być użyte podczas upałów lub chło
dów, przewidziane są specjalne próby. 7) siatka mosiężna



z dru ta 0,37 mm, o oczkach 0,54 mm., zanurzona w pły
nie badanym, a następnie powieszona, powinna po wy
schnięciu być pokrytą na min. 85% swej powierzchni. P ró
bę tą  przeprowadza się tylko z środkami, używanymi na 
zimno. 8) o ile zgodnie z w arunkam i miescowymi nie jest 
przewidywane ciśnienie wody, wtedy powłoka, nałożona na 
siatkę mosiężną z d ru tu  0,065 mm. i oczkach 0.102 mm., 
winna wytrzymać bez przepuszczenia ciśnienie 0,20 kg /m 2 
(pasty 0,50 kg/m") przez przeciąg 24 godzin. Jeśli m a
my do czynienia z silniejszym naporem wody, wówczas na
leży próbę z powłoką nałożoną na krążek zaprawy prze
prowadzić pod ciśnieniem dwa razy większym od spodzie
wanego (w ciągu 24 godz.). 9) wreszcie, gdyby powło
ka m iała być narażoną na działanie jakichś specjalnych 
czynników chemicznych czy fizycznych, należy sprawdzić 
jej zdolność ochraniającą w tym  względzie.

B) środki nasycające powierzchniowe.

JaW wspominaliśmy, są to ciała, które nałożone na daną 
powierzchnię, przenikają w głąb i, wchodząc w reakcję
2 m ateriałem  budowlanym, powodują powstanie nowych 
związków nierozpuszczalnych i wypełniających pory. Z na
my następujące “):

1) Fluaty  — roztwory soli kwasu fluoro-krzemowego 
(H;SiF«). Jako metale wchodzą w rachubę: magn°z, 
glin, ołów i cynk. W obecności w apna lub węglanu w a
pniowego, znajdującego się w m ateriale budowlanym, two
rzą się nierozpuszczalne związki: fluorek wapnia, krze
mionka i fluorek odpow. metalu. Dla fluatu  magnezowego, 
najczęściej spotykanego i węglanu wapniowego reakcja 
przebiega, jak  następuje:
Mg Si Fi +  2 Ca CO, =  Mg F, -| 2 Ca F, +  SiO, +  2 (CO*

Wywiązujący się dwutlenek węgla u la tn ia  się. O ile w 
fluatowanym kamieniu nie ma w apna, co zachodzi np. przy 
daleko posuniętym zwietrzeniu, nasyca się powierzchnię 
najpierw  t. zw. avantfuatem , który z później rozprowa
dzonym fluatem  form uje w arstw ę szczelną. F lua t ołowia
ny stosuje się w źle przewietrzanych i wilgotnych tune
lach, jako ochrona przed gazami kominowymi. Środki do
tąd podane są bezbarwne, dla otrzym ania powłoki barw nej 
używa się fluoro-krzemiaków żelaza, miedzi, chromu 
i manganu.

Ponieważ sole fluorokrzemowe ataku ją  żelazo, wyprawę 
na siatce żelaznej można fluatować wtedy tylko, gdy g ru 
bość w arstw y nad sia tką wynosi najm niej 10 mm.

2) Szldo wodne. Pod działaniem szkła wodnego (krze
mian sodowy albo potasowy) w połączeniu z wapnem albo 
węglanem wapniowym, znajdującym i się w betonie, wy
prawie czy kamieniu, tworzy się nierozpuszczalny krzemian 
wapniowy według następujących przykładowych reakcji: 
Ca (OH); +  Na, S i0 3 =  2 Na OH +  CaSiO., lub Ca 
CO* +  Na2 SiOa =  Na,. CO., +  C aS i03

Prócz krzemianu wapniowego powstaje ług (N a OH) 
albo reagujący zasadowo węglan (N a:COj) ,które należy 
zmyć. Przepisy kolei niemieckich polecają dokonanie tego 
za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego lub siarkowego. 
Ponieważ jednak kwasy a taku ją  m ateria ł budowlany, za
chodzi kwestja, czy nie byłoby lepiej nakrzenianowane 
powierzchnie spłukać tylko wodą, szczególnie, że desi.’z 
w którym jest rozpuszczony kwas węglowy dokona reszty 
zadania *). Krzemianowanie jest tańsze od fluatowania, ale

mniej skuteczne. Oba te sposoby stosuje się również do 
utrw alenia powierzchni kamieni naturalnych i sztucznych. 
Umożliwiają one malowanie olejne świeżej wyprawy ce
mentowej, w tej ostatniej bowiem wapno, które jeszcze 
nie uległo karbonizacji na węglan wapniowy, zmydla f a r 
by olejne, co nie będzie miało miejsca po fluatowaniu lub 
krzemianowaniu. Nawiasem mówiąc, do tego samego celu 
[resztą używano kwasu siarkowego przem iana wapna na 
jips, albo węglanu amonowego, co jednak później zarzuco-
lo. Powierzchnie nasycone są odporne na ścieralność, wpły
wy atmosferyczne, niskie ciśnienie wody, słabe kwasy 
humusowe, tłuszczowe, mlekowy i t. p., u legają jednak 
działaniu szybko płynącej wody oraz silnych kwasów.

3) Testalin. Powierzchnię piaskowców można utrwalić 
testalinem , t. zw. roztworem spirytusowym szarego my
dła (potasowego) powlekanego następnie octanem glino
wym.

4) Szare mydło, rozcieńczone w wodzie w ilości 20 g'r. 
na litr  uszczelnia beton, w ytw arzając sole wapniowe kwa
sów tłuszczowych, wypełniające pory. Obniża się jednak 
przytym  wytrzymałość na głębokość wsiąkania. Dla pod
niesienia tejże wskazane jest powleczenie zmydlonej po
wierzchni 5% roztworem ałunu.

Środki nasycające znajdu ją się na rynku w postaci roz
tworów, albo past czy proszków, które w myśl wskazó
wek wytwórców rospuszczamy w wodzie. Nasyca się be
tony najm niej 28-dniowe o wysuszonej i dobrze oczysz
czonej powierzchni. Stosuje się zwykle dwu lub trzykro t
ne powlekanie w odstępach ca 24 godzinnych. Ze wzglę
du na to, że są to  ciała żrące i tru jące  należy przy robocie 
przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające (ręka
wiczki gumowe i t. d ) .  Cytowane wyżej przepisy niemiec
kie nakazują przy odbiorze próbę przepuszczalności wodą 
przez impregnowane krążki z betonu albo zaprawy, o g ru 
bości 3 — 13 cm., zależnie od uziarnienia. Próbę poddaje 
się ciśnieniu wody od najmniejszego przewidywanego aż 
do podwrojonego największego. W zrost ciśnienia następu
je  stopniowo w odstępach 24 godzinnych. Prócz tego 
sprawdza się zachowanie w przewidzianych warunkach, w 
zetknięciu z ewentualnymi specjalnymi czynnikami.

DOMIESZKI.

Zasadniczo można otrzymać zaprawę lub beton wodo
szczelny środkami naturalnym i, jakie omówiliśmy przy sto
sowaniu wyprawy cementowej, przy czym z wiekiem pod 
działaniem ciśnienia wody, beton staje się coraz bardziej 
szczelny7). Wspomniane tu  kilkakrotnie przepisy kolei 
niemieckich zasadniczo uw ażają też, że przy zachowaniu 
tych warunków beton powinien być szczelny, że wobec 
tego stosowanie jakichkolwiek domieszek jest niepotrzebne, 
a czasem nawet szkodliwe. Nie można się zgodzić z tym 
stanowiskiem w zupełności. Przede wszystkim wyproduko
wanie ścisłego betonu nie zawsze je st możliwe, szczegól
nie na mniejszych robotach, gdzie trudno o dokładne do
branie kruszywa i dozowanie składników. Ostatecznie mu
simy posługiwać się tym  kruszywem, jakie mamy na miej
scu, a koszt ewentualnego tłuczenia, przesiewania, sorto
w ania mógłby się okazać bardzo znacznym. Utrzymanie 
stałego stosunków składników wymaga ustawicznej i ści
słej kontroli. Dlatego t:.i \r  wielu wypadkach jest zupełnie 
racjonalnym  stosowanie domieszek dla osiągnięcia większej 
wodoszczelności. Przy wyborze naturaln ie musimy się prze-

5) Przegląd Budowlany 1934 r. str. 236.
”) Dr. B. R. P latzm ann: Bautenschutzm ittel s tr. 22.

') Inż. J. Nechay: Beton str. 173.
(Dokończenie artykułu na str. 418).
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konać, czy dany środek rzeczywiście spełnia swe zadanie 
i czy nie obniża wytrzymałości. Obniżenie wytrzymałości,
0 ile nie jest połączone ze zmiejszeniem przyczepności, bę
dzie miało mniejsze znaczenie przy przygotowaniu części 
nienośnych, jak  wyprawy wodoszczelnej. Przede wszystkim 
pamiętać należy, że domieszka spełni swe zadanie tylko 
wtedy gdy będzie dodaną do betonu czy zapraw y o dużej 
ścisłości, osiągniętej sposobami naturalnym i. Domieszki 
działają mechanicznie t. zn. wypełniając pory lub che
micznie t. zn. w ytw arzając W zetknięciu z składnikami be
tonu czy zaprawy nowe związki uszczelniające. Niektóre 
ciała wykazują oba działania jednocześnie. Można je  po- 
klasyfikować następująco:

1) Miał kamienny —  dodany w m ałej ilości dla wypeł
nienia porów, powiększa szczelność. Przy większej ilości 
zmniejsza wytrzymałość. Podobnież zmniejsza przepusz
czalność ił albo glina do 5% wagi piasku, bez ujemnego 
wpływu na wytrzymałość, pod warunkiem, że ziarna pia
sku nie są niemi oblepione. W arunek ten je st istotny i za
sadniczo trudny  do uskutecznienia.

2) Twarde kruszyw a patentowane — są to różne ziar
na, opiłki i t. d. o dużej twardości, które przede wszy
stkim podnoszą odporność betonu lub wypraw y na ście
ranie, jednocześnie dając znaczną nieprzenikliwość.

3) Tras — tu f  wulkaniczny o zawartości 58% S i02 i 
15% ALOs. Przy niskiej zaw artości wapna (ca 2% ) krze
mionka wiąże wolne wapno cementu na nierozpuszczalny 
krzemian wapniowy. T rasu w Polsce niema, więc nie jest 
on też i używany. U odparnia beton i zapraw y na działa
nie wody morskiej. Używa się w zaprawach cementowych
1 wapiennych w ilości 0,75 części objętości na 1 część ce
mentu lub w, stosunku 1 : 1 do wapna.

4) Wapno gaszone —  używane w ilości 10 — 20% wa
gi cementu ") podwyższa wytrzymałość razem z wodoszczel
nością. Otrzymana; zapraw a je st szczególnie odporną na 
działanie nafty , oleji i t. p., które stosunkowo łatwo prze
n ikają przez normalny beton.

5) M ydła sodowe i  potasowe uszczelniają bardzo dobrze, 
jednak obniżają wytrzymałość, gdy kwasy tłuszczowe 
wiążą wapno w cemencie i to nie tylko wodorotlenek ale 
także i nie rozpuszczalny krzemian trójwapniowy, two
rząc tłuszczany wapniowe, przyczym pow stają jednocześ
nie rozpuszczalne związki sodowe i potasowe. Dla uniknię
cia tego ostatniego zjawiska, próbowano mydeł wapien
nych i innych metali, ziem alkalicznych, amonowych (u- 
latnianie się amoniaku po zakończeniu reakcji). Mimo to 
jednak użycie tych środków obniża wytrzymałość od 10
— 50%.

6) M ydła z dodatkiem : ałunu, rozpuszczalnych krzemia
nów i t. d. Dodatki te  przeciwdziałają ujemnym stronom 
kwasów tłuszczowych, przez w ytw arzanie nierozpuszczal
nych związków wapniowych, tak, że obniżenie w ytrzym a
łości dochodzi tylko do 15%. Jako dodatek używa się też 
ługu potasowego, który zobojętnia nadm iar kwasów tłusz
czowych, pozostałych po związaniu wolnego w apna w ce
mencie, nie dopuszczając do zaatakow ania związków krze
mowo i glinowapniowych, stanowiących o wytrzymałości za
prawy. Wodonieprzepuszczalność w zrasta proporcjonalnie 
do p ierw iastka procentu kwasów tłuszczowych, przeliczo
nych na stearynowy, aż do 0,33% w  stosunku do całej 
zaprawy, przy podwyższeniu te j liczby spada.

7) Pochodne asfaltowe i oleji mineralnych, parafina,

8) W. Zenczykowski: Przednia zapraw a m urarska. Prze
gląd Techniczny 1934 r.

stearyna. Działanie uszczelniające mechaniczne — na ogół 
obniżają wytrzymałość.

8) Z w iązki białkowe. Dodane do wody przed zarobieniem 
zm niejszają napięcie powierzchniowe cieczy, zwiększają 
urabialność, a  co za tym  idzie pozwalają na zmniejszenie 
ilości wody, podnosząc wytrzymałość i szczelność. Prócz 
tego jako ciało koloidalne w ypełniają pory. Do tej grupy 
zaliczyć należy również roztwory koloidalne metali.

9) Związki fluorowe, krzemowe, głinowe. W działaniu 
podobne do środków nasycających powierzchniowych 
(fluatowanie i krzemianowanie). Powstające żrące związ
ki m etali alkalicznych —  unieszkodliwia się przez doda
nie rozpuszczalnych soli silnych kwasów, np. chlorek wa
pnia CaCL.

Środki, wymienione w p. 5 — 9 znajdu ją się na rynku 
pod różnymi nazwami patentowymi. Przy stosowaniu na
leży zachować przepisy użycia, podane przez dostawców. 
W każdym razie winno się dbać o dokładne i równomier
ne wymieszanie dodatku z pozostałymi składnikami, dla
tego też środki w postaci past czy proszków, dodawane 
do suchej zapraw y przed wodą dają  mniejszą gwarancję 
otrzym ania jednolitego rozprowadzenia. Przepisy kolei 
niemieckich nakazują badanie domieszek na wodoszczel
ność (jak  dla środków im pregnujących), wpływ na czas 
wiązania i wytrzymałość oraz odporność na wpływy che
miczne. P rzy małych robotach można się przekonać po
równawczo co do skuteczności badanego środka w sposób 
nader prosty: Zarabiam y dwie jednakowe kostki betonu 
lub zaprawy, biorąc czystą wodę, jedną z domieszką, dru
gą bez. Przechowujemy je  w ściśle jednakowych warunkach 
przez np. 14 dni, poczym wkładamy je  do wody. Ilość 
pochłoniętej wody przez obie próbki da nam wskazówkę 
co do dobroci środka. Tak samo możemy przekonać się o 
dobroci powłoki °). i

P rzy  omawianiu powłok i domieszek wodoszczelnych po
woływaliśmy się wielokrotnie na wydawwnictwo kolei nie
mieckich, gdyż niestety nieposiadamy jeszcze własnych 
norm w tym  względzie. Należy mieć nadzieję, że Komisja 
Izolacyjna, utworzona przez Polski Związek Inżynierów 
Budowlanych, opracuje niedługo tę  dziedzinę. A będzie to 
z pożytkiem dla wytwórców i konsumentów. Zejdą z ryn
ku bezwartościowe preparaty , konkurujące z właściwymi, 
zniknie uprzedzenie przed stosowaniem materiałów  izolacyj
nych, uprzedzenie, wynikające z braku gw arancji osiągnię
cia skutków, a wreszcie konsument przy zakupie będzie 
mógł postępować celowo, a nie kierować się zachęcają
cymi pozorami. Możliwie, że byłoby wskazane, wzorem 
kolei niemieckich, ogłaszanie listy  środków, dopuszczonych 
do użycia na zasadzie badania dopuszczalnego, odpowied
nio dokładnego a przeprowadzonego niezależnie od prób 
doraźnych, wykonywanych na żądanie kierownictwa budo
wy. Próby w poszczególnych wypadkach wykonywano u 
nas w Instytucie Badań Inżynierii (Biuro Badań Sape
rów), Laboratorjum  W ytrzymałości P. W. i Drogowyn? 
Instytucie Badawczym. Przy normowaniu u nas metody 
badań w artoby może rozpatrzeć wprowadzenie próby od 
porności na starzenie się na wzór wykonywanej w dzia
le Badań Wodoszczelności Laboratorium  Budownictwa i 
Robót Bublicznych w  P a ry ż u 10). P rak tyka bowiem wyka
zała, że skuteczność pewnych domieszek po dłuższym n- 

kresie czasu zm iejszyła się. Pożądane byłoby również prze
prowadzenie próby stałości objętości cementu z domiesz
ką według normy P N /B —202 p. 2.

°) Inż. J . Nechay: Beton s t r  175.
“ ) L ’E ntreprise Francaise No. 59 z 1935 r. Les Labora- 

toires du Batim ent e t des T ravaux Publ. s tr  78 i n.



INŻ. W OJSŁAW  BIELICKI

NIEKTÓRE METODY MASZYNOWEGO WYROBU 
RUR BETONOWYCH

A rtyku ł niniejszy je s t streszczeniem rozdziału V  książki 
inż. Wojsława Biełickiego p. t. „Rury betonowe”, na któ
rej treść składają się następujące rozdziały: materiały, 
wykonane ręcznie i maszynowo, połączenia rur, układanie, 
zachowanie się w czasie i  pod wpływem czynników chemicz
nych, wymiarowanie, obliczenie statyczne, kalkulacja, wa- 

iinek odbioru i badania.
Książka, znajdująca się obecnie w druku ulcaże się na- 

1 ładem, Związku Polskich F abryk Cemetu w najbliższych  
tygodniach. Cena książki wynosić będzie 1.— zl.

AUTOMATYCZNE UBIJANIE.

Do produkcji masowej rurf znormalizowanych stosuje się 
(również i u nas w k raju) ubijaki automatyczne. Maszy
na do zautomatyzowanego wyrobu ru r  składa się z na
stępujących zasadniczych części (rys. 1) : i

1) płaszcza zewnętrznego formy,
2) rdzenia formy w postaci walca z blachy stalow ej; 

rdzeń ten jest ruchomy: daje się poruszać podłużnie
i obracać,

3) pierścienia podstawowego, podobnego do używanych 
w formach innych systemów,

rdzeń

otwór do dostar
czania betonu

4) ubijaka talerzowego, ubijającego jednocześnie cały 
przekrój rury , ubijak ten posiada powierzchnię gór
ną wklęsłą i otwory łączące powierzchnię górną z ob
wodem ubijaka.

U bijak talerzowy i rdzeń formy znajdują się na wspól
nym posuwno-obrotowym wałej napędowym, przy czym ubi
jak  jest połączony trw ale z osią, natom iast rdzeń jest 
zamocowany tak, że posiada swobodę ruchu wzdłuż wału. 
Wał, jak  to już powiedzieliśmy, wykonywa dwa ruchy: 
posuw podłużny i obrót. Przy posuwie podłużnym w dół 
ubijak talerzowy całym swoim ciężarem ubija beton prze
kroju ru ry , a  przy obrocie obraca jednocześnie rdzeń, któ- 
ry  wygładza i wyrównywa wnętrze rury . Zarób betonu 
w sypuje się bezpośrednio na „talerz” ubijaka, skąd przez 
ctwory, podczas w strząsu przy ubijaniu dostaje się pod 
spód ubijaka. Dzięki takiej konstrukcji maszyny ubijanie 
ketonu postępuje w sposób ciągły, cienkimi (ok. 0,5-—1,0 
cm) warstw am i, gdyż o tyle podnosi się w górę po każdym 
uderzeniu ubijak  talerzowy i rdzeń formy. Otrzymany ma
teriał ru r  je s t bardzo jednorodny i ścisły, a ściany wew
nętrzne ru ry  prasowane przez obracający się rdzeń pod
czas całego procesu ub ijan ią  wygładzają się doskonale, są 
wysoce odporne na agresję chemiczną i staw iają  mniej
szy opór ściekom. Poza tym  m ateriał ru r, produkowanych 
systemem ubijania automatycznego jest znacznie mniej po
rowaty od ru r  wyrabianych innymi systemami, gdyż be
ton ubijany cienkimi w arstw am i łatwiej pozbywa się po
wietrza, niż ubijany w zwykły sposób warstwam i ok. 7
— 10 cm grubości.

WIBROWANIE I WSTRZĄSANIE FORM.

W ibracja betonu dokonywa się na stołach wibracyjnych, 
lub przez bezpośrednie połączenie w ibratora z formą. Po
wierzchnia stołu wibracyjnego powinna być umieszczona 
możliwie nisko nad poziomem pracowni czy placu, by jak  
najbardziej ułatwić obsługę form.

R ys. 1. M aszyna do automatycznego ubijania rur  
betonowych.

---

Fig. 2. Widok stołu wibracyjnego na podwoziu 
wąskotorowym.

Na stół w ibracyjny, systemu najczęściej stosowanego w 
betoniarniach, składają się następujące części:

a) w ibrator przymocowany odpowiednio do ramy,



b) mocna, sztywna ram a z profilów dwuteowych lub 
ceowych,

c) miękkie resory spiralne, przyjm ujące ciężar ramy,

d) motor elektryczny 2,5 do 3 KM.

Fundam ent stołu stanowią cztery słupki betonowe o 
przekroju 40 X 40 cm i wysokości 60 cm.

Stół w ibracyjny może być zbudowany na wózku szy
nowym i wtedy, jako ruchomy, może być użyty w różnych 
miejscach betoniarni. Taki przewoźny stół w ibracyjny (fig.
2 i rys. 3) posiada! zwykle lewar poziomy, służący do pod
noszenia i opuszczania stoiu. Działanie lewara jest bar- 
c'zo proste. Poziomy ruch bolca lewaral przekazuje się pły
cie w ibratora, która osadzona jest na wózku szynowTym 
na sześciu wahaczach. Poziomy ruch płyty wywołuje obrót 
wahaczy z położenia ukośnego do pionu i podnoszenia się 
płyty w ibratora. Udźwig zależny jest oczywiście od siły 
wywiązywanej przez lewar, jak  rówrnież i od wymiarów

R ys. 3. Schem at k o n stru kc ji w ibratora  na podwoziu 
w ąskotorow ym .

wahaczy, które powinny być możliwie jak  najdłuższe. U rzą
dzenie to (fig. 4) wraz z biegnącymi wzdłuż toru  kolejki 
beleczkami, służącymi do podparcia form, ogromnie u ła t
wia transpo rt ciężkich form  z miejsca produkcji do skła
du. Przez proste opuszczenie płyty stołu form a osiada na 
beleczkach podłużnych, a wózek z w ibratorem  może wów
czas swobodnie wyjechać z pod formy.

F ig. 4. W idok w nętrza  betoniarni z toram i na w ibrator.

Tego rodzaju organizacja transportu  w obrębie beio- 
l.iarni jest niezmiernie użyteczna, zwłaszcza w zastosowa
niu do transportu  wyrobów, którym  lekkie nawet w strzą
śnięcia mogłyby zaszkodzić (rury  betonowe zbrojone, s łu 

py z podłużnymi otworami i t. p.), podnoszenie bowiem i 
opuszczanie przy pomocy w ibratora wózkowego z lewarem 
odbywa się bardzo spokojnie i w sposób ciągły. Organiza
cję produkcji można jeszcze bardziej ulepszyć przez połą
czenie wózka — w ibratora z podążającym za nim wóz
kiem z wymieszanym betonem, uniknąć wówczas można 
s tra t na jałowy powrotny bieg wróżka — w ibratora ze skła 
du do betoniarki.

Aby jak  najbardziej ułatwić poruszanie się w ibratora 
z silnikiem po terenie betoniarni lub budowy, można go 
łatwo umieścić na zwykłej taczce.

R ys. 5. S tó ł w ib racy jny  sta ły . W ózek z fo rm ą  w tacza się 
po szynach  i um ocowuje śrubam i.

Stoły w ibracyjne stosuje się niekiedy stałe (rys. 5) po
siadające często specjalne urządzenia udogadniające wy- 
lób ru r :  dodatkowy* wózek naj szynach ułatw iający dostar
czanie i odwożenie już gotowych ru r, śruby dociskające 
i utrzym ujące formę podczas wibracji i t. p.

Produkcja ru r  przy pomocy wibrowania wymaga jed
nak, ze względu na duży ciężar ru r  betonowych w sto
sunku do innych wyrobów betonowych, stosowania w ib ra 
torów dużych mocy, silniejszych od powszechnie używanych 
jio betoniarniach. Używanie zbyt słabych wibratorów po
woduje ich przeciążanie podczas pracy, przepalanie uzwo
jeń i t. p. uszkodzenia. Rozpowszechnione mniemanie, że 
do fabrykacji ru r  dużych średnic można jednak użyć słabe 
w ibratory, przytw ierdzające je bezpośrednio do formy 
(tak  jak się przytwierdza, w ibratory do deskowania na bu
dowie), jest również błędne i często zam iast polepszyć ja 
kość w-yrobów, może tylko doprowadzić do fałszywego 
wniosku o nowinach zagranicznych. Ostatnie doświadcze
nia polskie z w ibratoram i dowiodły wyższości wibratorów 
rozdzielczych t. j. właściwego w ibratora i silnika zbudo
wanych osobno. Urządzenia rozdzielne są trw alsze i mniej 
wrażliwe. Silniki w ym agają stosowania dodatkowych wy
łączników samoczynnych na przetężenie.



INŻ. ARCH. W IK TO R G A R N Y SZ

OGNIOTRWAŁE KONSTRUKCJE ŻELBETOWO-DREWNIANE
Popularność budowli drewnianych wieńcowych wypływa 

z ich stosunkowej taniości i małego współczynnika przewod
nictwa ciepła m ateriału  drzewnego; nie odstrasza budują
cych nawet łatwość konstrukcyj, oraz nieuniknione ruchy 
powstające wskutek osiadania i pęcznienia drewna.

Amerykańskie budowle drewniane z desek ustawionych 
pionowo i szalowanych dwustronnie zupełnie usuw ają mo
żliwość osiadania budowli, a wynikające z konstrukcji ko
mory powietrzne jeszcze bardziej zm niejszają współczynnik 
przewodnictwa ciepła ścian, pod warunkiem szczelnego wy
konania szalowań przy pomocy materiałów dodatkowych 
jak np.: wojłok, papy, w yprawy i t. d.

Wypływa stąd wniosek, że skrzynia drewniana starannie 
uszczelniona — może być bardzo dobrym elementem, budo
wlanym, jeśli chodzi o zabezpieczenie budowli od strat cie
pła.

Łatwopalność desek można znacznie osłabić sm arując 
drzewo (dostatecznie suche) mlekiem cementowym; rozczyn 
ten, w przeciwieństwie do farb  olejnych i substancyj szkli
stych, — wcale nie zasklepia pór włókien i nie u trudnia 
drewnu swobodnego oddychania, a więc nie stw arza w a
runków sprzyjających procesowi butwienia. Drzewo ma
lowane kilkakrotnie mlekiem cementowym pod względem 
palności niewiele ustępuje materiałom zastępczym jak  so- 
łomit, heraklit i t. d.

Stare dwory polskie konstrukcji wieńcowej o ścianach 
grubości 12 — 20 cm są zawsze wewnątrz wyprawione; 
mimo to powstawanie jakichkolwiek procesów gnilnych pod 
wyprawą nawet po upływie kilkudziesięciu la t ma miejsce 
tylko w wypadkach wyjątkowych i zawsze z przyczyn na
rzuconych z zewnątrz, jak  zakażenie grzybem domowym, 
zawilgocenie i t. d

Na taką odporność wpływa może porowatość wyprawy 
wapiennej przy jej stosunkowo niewielkiej grubości: około 
20 mm.

Zwykłe deski grubości 25 mm. wyprawione z jednej stro
ny, w zestawieniu z wyprawionymi balami grubości 150 mm.
— będą znajdowały się w warunkach znacznie korzystniej
szych, a jeśli w ypraw a będzie nieco grubsza do 50 mm. 
i nie będzie szczelnie przylegała do drewna — warunki te 
nie będą w każdym razie gorsze.

Zwykłe drzwi stolarskie grubości 46 mm., pociągnięte 
dwustronnie farbą emaljową, —  są właściwie szczelnem 
naczyniem o bardzo cienkich ścianach z emalji — wypełnio- 
nem drewnem. Drewno to zabezpieczone od zawilgocenia, ale 
pozbawione też możności oddychania — może trw ać w tym 
stanie do stu lat i sta je się z czasem gąbkowate, a jednak 
odporne nawet na uderzenie.

Powyżej wyłożone przesłanki prowadzą do wniosku, że 
skrzynia drewniana obetonowana dwustronnie nie ulegnie 
w bardzo długim okresie czasu zbutwieniu, o ile: 1) do
pływ suchego powietrza do wewnątrz skrzyni będzie za
pewniony, 2) zawilgocenie skrzyni będzie wykluczone, 3) 
beton nie będzie bezpośrednio przylegał do drewna, 4) mo
żliwość oddziaływania betonu zewnętrznego, mogącego na
siąkać wilgocią, będzie usunięta przez izolację papą bi
tumiczną.

Ponieważ skrzynia drewniana będzie wykonana z desek 
niezupełnie suchych i po upływie około dwuch lat grubość

desek 25 mm. napewno zmniejszy się o 1 do 1,5 mm., po
między w yprawą a deskami powstanie szpara, która zna
komicie przyczyni się do ułatw ienia wentylacji drzewa, 
oraz jeszcze bardziej zmniejszy przewodnictwo cieplne 
ściany

Zjawisko to należy właśnie wziąć pod uwagę przy kon
struowaniu ściany betonowej, to znaczy obetonowanie za
równo zewnętrzne jak  i wewnętrzne nie może opierać się 
konstrukcyjnie na samej skrzyni.

Komora powietrzna jest najlepszym izolatorem wtedy, 
gdy cząstki powietrza stoją w niej nieruchomo, czyli wtedy 
gdy wysokość je j sprowadzona jest do minimum, gdyż 
oziębione powietrze spada na dół i powoduje krążenie. 
W am erykańskich domach drewnianych komory powietrzne 
w ypadają z konstrukcji pionowe i wysokości około 3,5 m. 
(jednej kondygnacji), a więc najbardziej niekorzystnie je 
śli chodzi o przewodnictwo ciepła. W prowadzając komory 
poziome wysokości 30 —  40 cm. przez wykonanie wewnątrz 
skrzyni jakby półek poziomych, — uzyskać można znacznie 
lepsze warunki cieplne.

Żelbet jest bardzo trw ałym  materiałem konstrukcyjnym 
specjalnie odpornym na ogień.

Beton jednak, jako m ateriał wyjątkowo ściśliwy, ma zbyt 
wielki spółczynnik przewodnictwa ciepła. Próby zmniejsze
nia tego współczynnika przez wprowadzenie komór po
wietrznych w pustakach nie są całkowicie uwieńczone po
wodzeniem w miejscach, gdzie beton ze względów konstruk
cyjnych przechodzi na wylot.

Gdyby się dało skonstruować taki pustak, w którym dwie 
ściany nie byłyby nigdzie połączone za pomocą betonu — 
przewodnictwo ciepła dałoby się doprowadzić do minimum.

Proponowana konstrukcja jest właściwie takim  pusta
kiem.

Ogólną wadą konstrukcyj wykonanych z materiałów za
stępczych, jest nieszczelność połączeń materiałów wypełnia
jących — z systemem nośnym, oraz zbyt skomplikowane wy
konanie.

Szczelność połączeń w proponowanej konstrukcji jest zu
pełna, gdyż elementy nośne są tu  związane z elementami 
wypełniającymi, a szalowanie zewnętrzne z papą i licówką 
obejmuje całkowitą powierzchnię ściany.

Wykonanie konstrukcji jest niezmiernie proste, gdyż po
mocnicze szalowanie betonu stanowi tu  jednocześnie ele
ment wypełniający.

Budowlę wznosi się piętram i, ustaw iając z początku 
deski pionowe boczne przy słupach grub. 25 nim. i uszty
w niając je  wewnętrznymi deskami poziomymi, następnie 
szaluje się stronę zewnętrzną pionowymi 25 mm. deskami 
felcowanymi o szerokości minimalnej (10 cm.), aby jak- 
najm niej mogły się paczyć (rys. 1).

Szerokość 25 mm. desek poziomych wewnętrznych, dla 
uproszczenia wykonania równa się szerokości podciągów 
żelbetowych. Im węższa komora powietrzna tem współczyn
nik przewodnictwa ciepła korzystniejszy, dlatego należałoby 
projektować podciągi możliwie wąskie a  więc wysokie; za
stosowanie cienkiej ściany przyczyni się również do zwięk
szenia powierzchni użytkowej pomieszczeń.



beton narzucany 5 cm

Rys. 1. Rzu t aksonometrycfiny ściany.

Słupy wypadną zawsze konstrukcyjnie nieco szersze od 
podciągów; a więc wystająca, poza lice wewnętrzne ściany 
czwarta strona słupa otrzym a szalowanie zdejmowane; 
przemarzaniu słupa zapobiegnie szalowanie zewnętrzne pio
nowe umocowane przed obetonowaniem na kołkach dre
wnianych lub klam rach żelaznych, oraz papa pod licówką 
ze szparą wynikłą wskutek zeschnięcia się desek (rys 1).

Szalowanie pionowe, a  więc w kierunku, gdzie drzewo 
nie odkształca się, ułatwi umocowanie licówki betonu w 
trakcie montażu.

Skrzynia drewniana będzie zaopatrzona w otworki
10 x 20 mm. przechodzące na wylot również i w krawędzi 
podciągu, co przyczyni się do przewietrzania skrzyni, o ile 
dopływ świeżego powietrza będzie udostępniony przez wy
konanie z rurek  blaszanych okrągłych otworów na pozio
mie podłogi, oraz wpływ będzie połączony z ogólnym 
ogrzewanym kanałem wentylacyjnym (rys. 1, 2).

Takie nieznaczne krążenie powietrza w minimalnym 
stopniu przyczyni się do powiększenia współczynnika prze
wodnictwa ciepła pod warunkiem bardzo szczelnego wyko
nania powłoki zewnętrznej.

P ręty  dźwigające betonowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
względnie licówkę — mogą być ustawione jednocześnie ze 
zbrojeniem w odstępach odpowiadających wymiarom li
cówki (rys. 1).

Ustawienie tych prętów do tak  zwanej ścisłej wagi w 
celu otrzym ania poziomych linii w licowaniu, nie je s t ko
nieczne, gdyż w razie nieścisłości wykonania, ramię p rę
ta  równe grubości szalówki pozwoli na wyrównanie młot
kiem ewentualnych nierówności.

Stronę zewnętrzną budynku można obetonować n a  s ia t
ce, prościej jednak będzie wylicować cegłą cementową na 
kant z powiązaniem bednarką — (żelazem płaskim ), tak

Rys. 2. Przekrój pionowy.
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Rys. 3. Przekrój poziomy.

jak  zwykłe ściany działowe, z oparciem tej bednarki na 
w ystających ze słupa i podciągu prętach i z prowizorycz
nym wykorzystaniem na czas wiązania gwoździ wbitych do 
szalowania (rys, 1 — 3).

Dodanie do betonu mleka wapiennego zapobiegnie wło- 
skowatym pęknięciom cegły cementowej oraz zmniejszy jej 
nasiąkliwość.

Niekorzystne sąsiedztwo narażonej na działanie atmosfe
ryczne licówki z szalowaniem drewnianem oddzieli czarna 
papa bitumiczna smarowana specjalnym lepikiem bitumicz
nym od strony cegły. Użycie zwykłej papy smołowcowej wy
daje się tu  niewskazanem wobec możliwej u tra ty  tej papy 
właściwości izolacyjnych po ulotnieniu się preparatów  smo
łowych (około 10 la t).

W nętrzne szalowanie wykonane już z desek łupanych 
18 mm. można wyprawić betonem nawet z domieszką wa
pna (4 części cementu, 1 wapna, 20 części piasku żwirowa
tego) sposobem narzutowym grubości 5 cm., przy użyciu 
siatki ciągnionej dobrze umocowanej do prętów w ystają
cych ze słupów i podciągów, z prowizorycznym umocowaniem 
tej siatki do szalowania w odległości trzech centymetrów 
(rys. 1 — 3).



Przy starannym  umocowaniu bednarki i siatki do prę
tów wystających ze słupów i podciągów, otrzymamy dwie 
ściany zupełnie wystarczająco sztywne, rozpiętości około 5 
metr. i wysokości około 3 m etr.; ściany te nie mogą być 
uzależnione konstrukcyjnie od drewnianej skrzyn i wewnętrz
nej. Przy zachowaniu tej zasady, wewnętrzna skrzynia  
drewniana będzie g ra ła  rolę wyłącznie izolatora cieplne
go i głosowego.

Dla zapobieżenia zawilgoceniu desek przy betonowaniu 
słupów i podciągów, można wewnętrzną stronę desek styka
jących się z betonem posmarować lepikiem bitumicznym 
lub nawet obić papą smołowcową, co bardzo nieznacznie 
zwiększy koszt wykonania.

Przez pozostawienie górnej krawędzi podciągu możliwie 
długo w stanie otwartym  oraz przez rozszalowanie wew
nętrznej strony słupa po 14 dniach, — w przerwie kilku 
tygodniowej podczas montażu i wykańczania strony zew
nętrznej — można zapewnić zupełnie w ystarczającą ilość 
czasu na wyschnięcie betonu.

Proces butwienia drzewa nie jest zaraźliwy i gdyby na
wet nastąpił, — rozpocznie się przy słupie i podciągu.

Drzewo zbutwiałe stanowi masę podobną do korka i roz
pada się jedynie po silnym uderzeniu; nie przedstawia ono 
żadnej wartości pod względem konstrukcyjnym, natom iast 
pod względem izolacyjnym je st m ateriałem nawet lepszym 
od drewna zdrowego, gdyż komórki powietrzne pozostają 
w nim bez zmiany, a  otuliny tych komórek, czyli włókna 
wskutek rozpęcznienia są bardziej zasklepione. Drzewo w 
stanie zbutwiałym może trw ać często nawet setki la t; 
a zupełne zniszczenie czyli rozsypanie się bez udziału obcej 
siły je s t niemożliwe.

Gdyby więc, po upływie kilkudziesięciu lat, skrzynia  we
wnątrz pustakowej ściany uległa zupełnemu zmurszeniu, 
zjawisko to  nie pomniejszy wartości izolacyjnej ściany 
a nawet może wywrzeć wpływ dodatni.

N iestaranne obrobienie fu tryny  zewnętrznej przy osa
dzaniu je j mogłoby się przyczynić do przedostawania się 
wody deszczowej i podmuchów w iatru  do środka ściany.

Umocowanie dodatkowej ła ty  40 x 75 mm. pomiędzy 
skrzynkową fu tryną a skrzynią drewnianą pozwoli na za
winięcie wewnętrznego betonu pod kątem  prostym  przy 
umocowaniu siatki do zewnętrznej krawędzi fu tryny  oraz 
skrzyni. Nieco szersza (o 1,5 cm.) grubość fu tryny  daje 
możność zabetonowania ewentualnej szpary z przykryciem 
dotyku normalnym wałkiem futrynowym (rys. 2 —  4).
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Rys. U. Szczegół umocowania okna.

Zagłębienie powstałe pomiędzy krosnem a skrzynią od 
Strony zewnętrznej wypełnić można szczeliwem np pakuła

mi smołowanymi, a  następnie przykryć papą bitumiczną 
całość, łącznie ze zHcowanem ze skrzynią krosnem. Uprzed
nie obicie fu tryny  od zewnątrz wojłokiem i papą wywrzeć 
może jedynie wpływ dodatni. W zagłębieniu tem można 
również ukryć pionowy p rę t z płaskiego żelaza dla usztyw
nienia rozciętej ściany w % cegły (rys. 4).

Bardzo ważną rzeczą będzie umiejętne i staranne umoco
wanie należycie nadwieszonego i wygiętego fartucha 
z blachy ze specjalnie wykonanymi narożnikami o kształ
cie brogowym (z podkreślonymi krawędziami spadków bocz
nych), tak  aby licówka zachodziła za krawędź tego bocz
nego spadku.

Budowle tego rodzaju przy stropach niepalnych mogą 
być uważane za zupełnie ogniotrwałe, gdyż zapalność drze
wa jest uniemożliwiona przez obetonowanie.

Ścisłe obliczenie współczynnika przewodnictwa ciepła w 
ścianach tak  wykonanych je st trudne z powodu niemożno- 
śdi ustalenia współczynnika dla komór powietrznych, jed
nak na podstawie poczynionych obserwacyj w poszczegól
nych elementach — twierdzić można z całą stanowczością, 
że współczynnik ten będzie znacznie mniejszy od współczyn
nika  odpowiadającego dwustronnie wyprawionym murom 
grubości 2 cegieł (0,55 m .) ; przy wprowadzeniu dodatko
wo trzediego szalowania z desek półczystych grub. 13 mm. 
przybijanych n a  krzyż do szalowania felcowanego zewnętrz
nego po uprzednim'umocowaniu wojłoku grub, około 8 mm., 
czyli pomiędzy deskami — przy dwóch normalnych wy
prawach — współczynnik przew. ciepła będzie nieco m niej
szy od współczynnika dla murów 2 strojinie wyprawionych 
grub. 0,86 m.

Przybliżony koszt 1 nr. ściany.
Przyjm ując że slupy są rozstawione co 5 cm., wysokość 

kondygnacji wynosi 3,3 m., iprzy przeciętnym przekroju słu
pa 0,3 x 0,35 oraz podciągu 0,2 x 0,3. 
na 1 nr. ściany bez okna przypadnie betonu zbrojonego 
0.3 X 0.35 X 3.3 - f  0.2 X 0.3 X 5.0
--------------------------------------------------- =  0.039 r r f lm -  ściany,

3.3 X  5.0 '
a  przy cenach rynkow ych:
1) betonu zbrojonego (bez szalowania) 0.40 m3.

a 110 ..........................................................................  4.40 zł.
2) desek czystych 1" felcow. 1 1 x 0,025 =  0,027

a 60 ............................................................................  1.82 ,,
1,0

3) desek półczystych x 0,20 x 1,10)

0,025 +  1,10 x 0,018 —’o,034 x 40 .................  1.36,,
4) robocizna cieśli .......................................................  0.80 „
5) papa bitumiczna z robocizną 1,10 a (0,80 +

+  0,2 +  0,1) ..............................................................  1.21 „
6) siatka ciągniona z umocowaniem 1,1 nf.

a 2,5 ....................................................................................2.75 „
7) beton narzucony (wyprawy) ......................... ........2.80 „
8) ściana w % c. cementowej na b ed n a rce ........ ........3.50 „
9) gwoździe 0,5 kg a 0,8 ...................................... ........0.40 „

Razem: 18.44 zl.

P rzy tańszych budowlach zam iast wewnętrznego betonu 
można dać tynk półcementowy na matach wtedy cena 1 
nr. ściany wynieslie 18.44 zł. —• 4.95 +  koszt tynku 1.8 — 
— 15.29 zł.

Jak  wiadomo cena 1 nf. ściany w dwie cegły przy 
uwzględnieniu ceny przesldepienia otworów i dwustronnej 
wyprawy wapiennej wyniesie około 24.— zł., cena zaś 1 n f , 
ściany drewnianej wieńcowej grubości 5 cali z wyprawą 
i oszalowaniem około 12.5 zł.



Ogniotrwałość budowli tego rodzaju oraz niewielka różni
ca w cenie w stosunku do budowli drewnianych —  winnyby 
były przyczynić się do zupełnego wyeliminowania zwykłych 
konstrukcyj drewnianych nieogniotrwałych.

Jak  wiadomo koszt ścian w budowli murowanej stanowi 
około 33% ogólnego kosztorysu. Ściany drewniane o 50% 
tańsze stanowią więc około 18% całkowitego kosztu; czyli 
przy stosunku ścian betonowo-skrzynkowych do ścian dre-

18.5
wn.va.nych ~ ~ r  =  <s> 1,5, oszczędność wynosi zaledwie 

1^.5
6% przy zastosoivaniu do konstrukcji betonowo-skrzynko- 
wej stropów drewnianych.

Sześcioprocentową różnicę w ciągu kilku la t zamortyzu
ją  składki ubezpieczeniowe znacznlie wyższe dla budowli 
ogniotrwałych.

W budowlach ceglanych grubość murów zewnętrznych 
oraz wewnętrznych konstrukcyjnych — bardzo znacznie 
wpływa na zmniejszenie powierzchni użytkowej, a więc 
przyczynia się jeszcze więcej do zwiększenia różnicy kosz
tów wykonania.

Obecnie w yrabiana cegła z niezłeżałej i źle wymieszanej

Z DOŚWIADCZEŃ
INSTRUKCJA JAK MUROWAĆ Z PUSTAKÓW 

CEGLANYCH.

(z dziurawek, pustaków Universal, Fordon i t. d.)

Inż. A . Dziedziul, który szczęśliwie łączy w sobie zna
jomość potrzeby budownictwa ze znajomością produkcji 
wyrobów ceramicznych, stw ierdziwszy duże braki przy m u
rowaniu ścian z pustaków ceglanych opracował praktyczne 
wskazówki dla te j roboty, które ze względu na ich poży
teczność uważaliśmy za właściwe pomieścić w, naszym, dzia
le „Z doświadczeń i obsenvacyj" -(Red.).

Zaprawa. Nasi m urarze przyzwyczajeni są używać za
prawę silnie rozrzedzoną wodą— cieknącą. Zaprawę narzu
ca się (chlapie się) kielnią na m ur i cegłę, wskutek cze
go wszelkie otwory natychm iast zaciekają. T e n  s p o 
s ó b  j e s t  n i e d o p u s z c z a l n y  p r z y  m u r o 
w a n i u  z d z i u r a w e k  i p u s t a k ó w .

Zaprawa winna być tu  zw’ięzłą i nie za mokrą, by nie 
zapełniała (zaciekaniem) automatycznie wszelkich otworów 
i w ten sposób nie tylko niszczyła zdolności izolacyjne pu
staków, lecz przyczyniała się jeszcze do magazynowania 
wilgoci w murach.

Dziurawrki i pustaki należy taką zapraw ą s m a r  o- 
w a ć, by niewciekała ona do pustych miejsc.

Spoiny. Spoiny zewnętrzne podczas murowania z dziu
rawek i pustaków często nie zapełnia się starannie zapra
wą, pozostawiając to na czas późniejszy — na czas tyn 
kowania zewnętrznego. Widzimy często otw arte spoiny 
zewnętrzne szer. 1—3 cm. T a k i e g o  m u r u  n a  z i 
m ę  b e z  z e w n ę t z n e g o  o t y n k o w a n i a  p o 
z o s t a w i ć  ri i e wi o 1 n o, deszcz bowiem i wilgoć, 
osobliwie ulewy przy znacznym wietrze, bezwarunkowo 
przemoczą cały m ur i zniszczą cały wewnętrzny tynk. Wy
suszenie późniejsze m uru i odnowienie tynków jest kosztow
ne i kłopotliwe.

Należy więc:
1. albo m u r  z d j z i u l i ' a w e k  i p u s t a k ó w  

p r z e d  z i m ą  z e w l n ę t r z n i e  o t y n k o -  
w a ć, m ur bowiem taki wysycha gruntow nie w cią-

gliny  (z wypaleniem na mokro, — bardzo poważnie przyczy
nia się do powstawania pęknięć w murze przy najmniej
szej różnicy osiadania budów lii.

Coraz częściej kierownicy budowy stosują ukryty  w mu
rze podciąg żelbetowy idący nieprzerwanie na poziomie każ
dej kondygnacji — w celu zabezpieczenia się przeciwko sła
bej wytrzymałości cegły powojennej na nieprzewidziane si
ły rozciągające.

Pęknięcie muru, mimo bezsprzecznego braku winy ze 
strony kierownika, —  jest zawsze w oczach laika niedbało- 
ścią względnie nieumiejętnością wykonania ze strony osób 
kierujących budową.

Gdy do tego doda się jeszcze, że nie zawsze na rynku 
wogóle można zakupić potrzebną i'ość cegły, lub też przy 
zakupieniu coraz częściej można się narazić na przerwę w 
dostawie, gdyż inny klijent dał wyższą cenę, a producent 
obawiając się zamrożenia kapitału, — w yrabia jaknajbar- 
dziej ograniczone ilości, zmuszając poprostu kldjenta do 
przyjm owania źle wypalonych i uszkodzonych w transpor
cie sztuk, —  potrzeba szukania innych dróg rozwiązania 
konstrukcji ścian, uniezależniających wykonawcę budowli 
od dostawcy cegły — sta je się coraz bardziej aktualna.

I OBSERWACYJ
gu 2—3 tygodni i po tym czasie może być śmiało 
otynkowany z obu stron,

2. albo — o ile m ur ma być zewnętrznie otynkowany 
w późniejszym; term inie — r i ^ a l e ż y  w s z y s t 
k i e  z e w n ę t r z n e  s p o i n y  z a m a z a ć ,  
by nie pozostało żadnych dziur i otworów.

IZOLACJE CIEPLNE OBSERWATORIUM L. O. P. P ’u 
NA POP - IW ANIE.

W grudniu r. ub. zarząd L. O. P. P*u zwrócił się do mnie 
z propozycją ustalenia pod względem cieplnym konstruk
cji projektowanego obserwatorium meteorologiczno-astro- 
nomicznego na Pop - Iwanie w Czarnochorze.

P rojekt szkicowy, wyróżniony na konkursie zamknię
tym  i przeznaczony do dalszego opracowania i realizacji, 
wykonany przez pp. architektów  K. Marczewskiego i J. 
Pohoskiego, w myśl warunków konkursowych przewidy
wał ściany z miejscowego kamienia. W arunki techniczne 
dla budynku były złe, wobec praw ie stale panujących sil
nych wiatrów, oraz dużych mrozów, dochodzących nierzad
ko do —30° C. Na'eżało wziąść też pod uwagę wielkie 
trudności, związane z dostawą n a  szczyt materiałów, 
przewożonych wyłącznie n a  grzbietach koni, co w bardzo 
dużym stopniu wpływało na ich drożyznę i redukowało 
w stopniu wydatnym zastosowanie wszystkiego, co trzeba 
by było dowieźć.

Kamień z Pop - Iwana, siny piaskowiec o lepiszczu krze
mionkowym, zbadany przeze mnie, wykazał nasiąkliwość 
1,44%, porowatość względną 0,0375 i gęstość 2,61 gr/cm '1, 
skąd ustalone n a  podstawie danych i wzorów Krenger‘a 
przewodnictwo cieplne wyniosło 2,07 kal/m . h. t. M ateriał 
więc głównych ścian zewnętrznych pod względem term i
cznym nie był zachwycający. Ciężki, zwarty, o dużym 
przewodnictwie ciepła i małej chłonności wilgoci, nawet 
przy zastosowaniu bardzo grubych ścian, nie gw aranto
w ał suchości wewnętrznej pomieszczeń. Chociaż, właśnie 
dzięki swej dużej masie i nieprzenikliwości, uwięził pewien 
zapas ciepła, tak  niezbędny ze względu na silny obwiew



budynku i niewielką pojemność cieplną centralnej in sta
lacji ogrzewania. Najpoważniejszym zaś atutem  tego m a
teriału była taniość, gdyż kam ień mógł być wyłam any na 
samym szczycie Pop - Iwana, w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanego obserwatorium. Pozatem odpadał kosz
towny i trudny  tran sp o rt z dołu.

Obliczenia wstępne wykazały, że naw et jednometrowej 
grubości ściana z tego kam ienia będzie posiadać tem pera
turę wewnętrzną tak  niską, że nie da się uniknąć skra
plania pary  wodnej, zaw artej w  powietrzu wnętrza. A że 
materiał je s t praw ie niechłonny (nasiąkliwość 1,44% wo
bec1 nasiąkliwości cegły 15 •— 18% ), więc skropliny spły
wałyby po wewnętrznej powierzchni ściany i powodowały 
powstawanie wilgoci w pomieszczeniach.

Dlatego, po kilkakrotnych przeliczeniach różnych moż
liwych kombinacji izolacyjnych, zatrzymałem się na kon
cepcji m uru kamiennego 80 cm. grubości, zaizolowanego 
od wnętrza 3 cm, impregnowanym korkiem, przykrytym  
następnie otynkowaną półcegłową ścianką z dziurawki lub 
trocinówki.

Techniczny współczynnik s tra t ciepła takiej konstruk
cji wyniósł 0,82, t.j. był o 18% lepszy od współczynnika 
zwykle u nas stosowanej ściany 2 cegłowej. Umieszczona

od w nętrza ceglana licówka o dużej chłonności (do 18%) 
daw ała gw arancję, że nie powstaną żadne skropliny na 
je j powierzchni; a odsunięta ku zewnętrznej części budyn
ku korkowa izolac'ja przesunęła punkt zerowej tem peratu
ry  wewnątrz ściany głębiej, niż przy wszelkich innych ty 
pach izolacji, czyli zwiększyła zapas ciepła, zaw arty w 
ścianach, Pozatem, przy  realizacji miano kamienną część 
ściany pogrubić do 1,00 m tr., co jeszcze polepszyło w arun
ki cieplne.

Oprócz ścian, zewnętrznych, konstrukcyjno - cieplną 
trudność przedstawiały otwory okienne, a to ze względu na 
silne w iatry. Ostatecznie zatrzymano się na koncepcji 
okien o potrójnych szybach —■ zewnętrzne ram y zostały 
potraktowane jako okna szwedzkie, wewnętrzne przedsta
w iają zwykłe ram y o pojedyńczej szybie. Obie płaszczyz
ny ram  miały być rozsunięte dość daleko, do 20 cm., aby 
stworzyć pomiędzy nimi poduszkę powietrzną, amortyzu
jącą  wpływ silnego w iatru  i związanej z tym możności 
przedostawania się prądów powietrza chłodnego przez sty
ki ram  zewnętrznych z fu tryną.

Dla stropów górnych przewidywało się izolację z tro
cin korkowych.

In ż .-a rch itek t M. Popiel.

ZAPOWIEDŹ REDAKCJI
D zielim y się m ilą  dla nas wiadom ością, iż udało się nam  uzyskać do następnego ze

szy tu  opis budowy domu m ieszkalnego f i r m y  W edel w ykonanego w g p ro jek tu  inż. arch. 
J. Żóraw skiego. Będzie to przyk ład , w  k tó rym  szczęśliw ie, w p rzęg n ię ta  zosta ła  do dzie
ła budow y dobra a rch itek tu ra  i położono w łaściw y nacisk  na  odpow iedni poziom  w y-  
konaivstw a.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Dr. Czesław Kłoś: Fundam enty pod szybkobieżne maszy

ny ze specjalnym uwzględnieniem fundamentów pod tu r
bogeneratory. Str. 77, rys. 18. Wydanie Gazety Cukrow
niczej, W arszawa li937.

Ukazała się praca Dr. Kłosia, k tóra obejmuje całokształt 
zagadnienia budowy fundamentów pod turbogeneratory. 
Na pracę tę składają się rozdziały:

1) Uwagi ogólne.
2) Ogólne teoretyczne ujęcie zagadnienia dynamicznego.
3) Wzory Kayser-Trochego.
4) Wzory Rauscha.
5) Grunt budowlany pod turbogeneratorem .
6) Materiał budowlany.
7) Obliczenie statyczne.
8) Wskazania niemieckie dla budowy żelbetowych fun

damentów pod turbogeneratory.

9) Praktyczne wskazówki dla projektowania oraz obli
czenia statycznego.

10) Przykład.
P raca porusza wiele problemów budownictwa, które są 

jeszcze; w powijakach, tym  nie mniej daje cały szereg zu
pełnie konkretnych i praktycznych wskazówek, jak  należy 
postępować, aby z najm niejszą s tra tą  czasu i „bez macania 
po ciemku” zaprojektować żądany fundament.

Broszurę poprzedza przedmowa Prof. Ignacego Dąbrow
skiego, która do pewnego stopnia wyjaśnia, dla czego p ra 
cę wydała Gazeta Cukrownicza. Otóż Kłoś nieraz był do
radcą przy tego rodzaju budowlach w Cukrowniach, prof. 
Dąbrowski zaś jest stałym współpracownikiem Insty tu tu  
Cukrowniczego, mającym pieczę nad budownictwem cu
krowniczym.

Książka wydana je st bardzo starannie i będzie nieza
wodnie dobrym doradcą każdemu, kto będzie się zajmował 
budową fundamentów pod turbogeneratory.

MURY Z CEGŁY I K A M IE N IA
UMOCOWANIE ŻELAZA W KAMIENIU.

Umocowanie żelaza w kamieniu zwykle jest nietrwałe 
’« przyczyn następujących: 1) przewodnictwo cieplne że 
laza =  40 — 50, gdy piaskowca 1,1 — 1,5 czyli średnio
34 razy większe. 2) Współczynnik rozszerzalności objęto
ściowej wskutek zmian tem peratury  wynosi średnio dla

żelaza 11,92 X 10-",[ a dla kam ienia 8,07 X 10-'', czyli że
lazo szybciej się nagrzewa i więcej rozszerza, powodując 
wykruszanie się kamienia. Jeżeli do umocnienia żelaza w 
kamieniu użyjemy zapraw y cementowej, to ponieważ współ
czynnik rozszerzalności objętościowej wynosi dla niej 
1S,7 X 10-“, czyli więcej niż dla kamienia, współdziałanie 
będzie jeszcze gorsze. Mimo to najczęściej zalewa się po
łączenia te  ołowiem o znaczniel wprawdzie wiekszei rozsze



rzalności (27,56 X 10-“), a  to z powodu jego miękkości 
i plastyczności, dzięki której przy wzroście tem peratury  
usuwa się on częściowo z otworu, ułatw iając współdzia
łanie materiałów. Ostatnio w Niemczech zaczynają próbo
wać wiórów aluminiowych o współczynniku 23,2 X 10-“, 
które przez to lepiej powinny współpracować z załączo
nymi m ateriałam i.

Bauwelt Nr. 38 z 17/ I X  1936 r. str. 918.
T. K.

MUR CEGLANY ZBROJONY.

N a przedmieściu m. Cleveland (Ohio St. Zj. A: P.) zbu
dowano niedawno trybuny całkowicie z m uru ceglanego 
zbrojonego. Obliczenie kosztu wykazało, że wykonanie tej 
budowli z żelbetu byłoby droższe, gdyż doszłoby jeszcze sza
lowanie. Dla orientacji podamy, że podciągi pod stopniami 
dla widzów (obciążenie tłumem 488 kg /m 2) spoczywające na
3 podporach, m ają długość 2,22 m. i przekrój 0,30 X 0,33 
m. Zbrojenie z 4 prętów % " kwadratowych. Odległość osi 
żelaza — 21,6 em. od góry belki. Strzemiona Vi". N aprę
żenia wynoszą 636 kg /cn f dla żelaza i 28,6 kg/cm 2 dla ce
gły.

Engineeering News Record, z 27 V III. 1936 r. str. 309.
T. K.

K O N S T R U K C J E  B E T O N O W E

PRZESUNIĘCIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ.

Droga na południe od New Brunswick’u w Stanie Nev. 
Jersey  o szerokości 12 m. wykonana była z betonu z trzech 
podłużnych części, z których 2 miały szerokość po 4,4 m. 
i jedna 3,2 m. Ze względu na bardzo intensywny ruch 
kołowy na tej drodze zaprojektowano je j poszerzenie do 
15,2 m. w dwu pasach przedzielonych traw nikiem  o sze
rokości 3,65 m.

Wobec tego, że betonowa nawierzchnia drogi była W zu
pełnie dobrym stanie zaprojektowano przesunięcie jednego 
pasa o szerokości 4,4 m. istniejącej nawierzchni na odle
głość 3,65 m. i wykonanie dodatkowego pasa nowego o sze
rokości 3,2 m. przy przesuniętym.

Nawierzchnia o grubości 23 cm. posiadała poprzeczne 
spoiny co 10,5 m. wypełnione m asą asfaltową.

Przesuwanie wykonano w sposób następujący :
Przede wszystkim wyjęto z podłużnej spoiny na głębo

kość 18 cm. masę asfaltow ą przy pomocy pługa posiada
jącego nóż o szerokości 1,9 cm.

Po dokładnym oczyszczeniu spoiny, co wykonano już 
ręcznie, wpuszczono w szparę zwykły 3-calowy wąż, sto
sowany do gaszenia ognia. Po spłaszczeniu grubość jego 
wynosiła około 6 mm., swobodnie więc mieścił się w spoinie. 
W stanie suchym wąż tego rodzaju łatwo przepuszcza po
wietrze, zmoczony jednak zzewnątrz i wewnątrz sta je  się 
dostatecznie nieprzepuszczalnym.

Po wprowadzeniu węża w, spoinę napompowano do niego 
powietrze i wąż rozszerzając się przesuwał nawierzchnię 
powiększając spoinę do 45 mm., poczem powietrze wy
puszczano i wąż wyjmowano. Do powiększonej spoiny wkła
dano 6-calowy wąż gumowy w powłoce płóciennej i znowu 
napompowywano powietrze. Szerokość spoiny powiększała 
sięl do 13 cm. Następnie wypuszczano powietrze i wkłada

no w spoinę beleczkę 3-calową, znów napompowanych po
wietrze i szerokość spoiny powiększała się do 20 cm.

Rys. 1. Poszczególne fa zy  przesuwania nawierzch
ni drogowej.

Obliczono, że przy wadze nawierzchni 2,6 t. na 1 m. b. 
i ta rc iu  jej po ziemi potrzebne będzie ciśnienie 75 funt., 
w rzeczywistości jednak ciśnienie to dosięgało 100 funt.

Przesuwanie postępowało zupełnie gładko i nie zauwa
żono ani jednego pęknięcia nawierzchni. Dziennie prze
suwano 180 m.

Enginnering News-Record, 5 grudnia 1935 r.
J. Ch.

USUW ANIE NADMIARU WODY Z BETONU 
ZA POMOCĄ PRÓŻNI.

W dążeniu do zmniejszenia ilości wody, użytej do za
robienia betonu do minimum,, potrzebnego dla przeprowa
dzenia reakcji chemicznej, przy jednoczesnym zachowaniu 
urabialności, wynalazł K. P. B illnerr w Ameryce nowe po
stępowanie. Polega ono na poddaniu zabetonowanej po
wierzchni działaniu podciśnienia przez 20 minut, podczas 
którego to okresu cała i'ość wody, niepotrzebna dla związa
nia, a  tylko dla zwiększenia urabialności, zostaje wyssaną. 
Powstające przy tym  pory w betonie usuwa się po odpro
wadzeniu wody przez wywarcie ciśnienia 1 atm. Podczas 
tych operacji traktow ana powierzchnia przykryta je s t pły
tą  gumową (podłogi) lub metalową (drogi). Próby, prze
prowadzane na Uniwersytecie w Yale wykazały zwiększe
nie wytrzymałości betonu o 30 — 100%, wskutek zastoso
w ania omawianego postępowania, czyli że wyniki te  pozwa
la ją  n a  zmniejszenie ilości cementu o jakie 25% przy za
chowania te j samej wytrzymałości. Prócz tego tw ardnie
nie betonu zostaje przyśpieszone, tak  że po 20 minutach 
można już po nim chodzić. Brak jeszcze bliższych szczegó
łów co do kosztu metody, jej opłaca'ność, a zatem i za
stosowania w praktyce.

Beton und E isen N r  5 (str. 95) i  8 z 1936 r.
Concrete ■— London i Concrete — Chicago — grudzień

1935.
T. K.

K O N S T R U K C J E  S T A L O W E

ZNAKOWANIE MIEJSC RENTGENOWANYCH.
W związku z coraz częściej wprowadzoną kontrolą wszel

kich miejsc spawanych w poważniejszych budowlach za
pomocą fotografowania tychże promieniami Rentgena, za
szła konieczność znakowania tych miejsc w ten sposób, aby 
dany znak wyszedł wyraźnie na zdjęciu, dla uniknięcia 
pomyłek. Różne sposoby okazały się niepraktyczne; najlep
szym wydaje się nast.: koło miejsca badanego zakładamy 
w arstw ę kitu  z minii ołowianej z dodatkiem kredy pła
wionej i oleju lnianego, lekko naoliwiwszy uprzednio że
lazo. W kicie tym  odciskamy odpowiedni znak. Dla g ru 
bości badanej blachy wynoszącej 10 mm. wystarczy powło
ka k itu  grubości 1 mm.

Der Stahlbau N . 19 z 11.IX. 1936 r. str. 151.
T. K.



STAL W WĘGIERSKIM BUDOWNICTWIE 
MIESZKANIOWYM.

W „Ossature Metalique“ IX /36 znajdujem y ciekawe d a 
ne odnośnie zastosowania stali w budownictwie mieszka
niowym na Węgrzech, gdzie na skutek braku drzewa jest 
niepomiernie bardziej rozpowszechniona niż w innych k ra 
jach. I tak  więzbę dachową, budowaną prawie wszędzie 
z drzewa, wykonuje się na Węgrzech coraz częściej ze s ta 
li, przy czym w miejsce dawniej stosowanych więzarów 
typu Polonceau, uniemożliwiających wykorzystanie prze
strzeni strychowej ze względu na pręty  kraty , stosuje się 
więzary ramowe kształtem odpowiadające stolcom drew
nianym. W ymiary stali są oczywiście ze wzg’ędów kon
strukcyjnych p rzędy menzjonowane.

Bardziej interesujące dla naszych warunków jest wpro
wadzenie na rynek przez huty węgierskie specjalnego ty 
pu dźwigarów stropowych, która prowadzą szczególnie 
przy rozpiętościach mniejszych do potanienia konstrukcji 
stalowej. Rozporządzalna wysokość konstrukcyjna wynosi 
mianowicie przy normalnym stropie mieszkaniowym oko
ło 24 cm. Przy rozpiętościach mniejszych 4 do 5 ni. sto
suje się powszechnie dźwigary N16 do N24 zależnie od 
rozpiętości i obciążeń. H uty węgierskie produkują nato
miast dźwigary stropowe o stałej wysokości =  24 cm., 
a o zmiennym momencie wytrzymałości, zależnie od sze
rokości i grubości stopek. Profil o tym samym momencie 
wytrzymałości co dźwigar niższy jest od niego znacznie 
tańszy — czynnik ten odgrywa wielką rolę w konkurencji 
tycth stropów z konstrukcją żelbetową.

; M. L.

STO SU N K I ZAW ODOW E I P R Z E P ISY  
PR A W N E

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA SUROWCÓW 
ZAGRANICZNYCH.

Niemiecki wydział normalizacyjny od mniej więcej 
dw'óch la t prowadzi prace nad zastąpieniem surowców za
granicznych przez krajowe. Jak  dotąd, poczyniono nastę
pujące postępy: 1) Rury ołowiane — zmniejszono g ru 
bość ścianki o 33%, podnosząc wytrzymałość przez doda
nie 1% antymonu. 2) Piorunochrony — zam iast mosiądzu 
wprowadzono stal żelazną pocynkowaną; w pewnych wy
padkach aluminium. 3) Połączenie kielichowe ru r  żeliw
nych : — uszczelnienie zam iast ołowiu — wióry aluminio
we, a zam iast konopi — warkocze z wiórów drzewnych.
4) Okucia budowlane — mosiądz i bronz zastąpiono sto
pami białymi, porcelaną lub sztuczną żywicą, jako powło
kę na rdzeniu żelaznym.

Na najbliższe 4-ro lecie p ro jek tu ją wprowadzenie k ra
jowych materiałów w następujących dziedzinach: arm atu 
ry wodne i gazowe, pendzle m alarskie dotychczas z za
granicznej szczeciny, części miedziane kotłów do ogize 
wania wody i pralni, części miedziane przewodów elektrycz
nych, płyty korkowe, olej lniany. Prócz tego dla1 zmniejsze
nia zużycia cyny rozpoczęto próby spawania blachy cyn
kowej zam iast lutowania.

Również i na Węgrzech p racu ją nad usunięciem drewna, 
jako m ateriału przywożonego z zagranicy. Rozpowszechnia 
się krycie dachów blachą panwiową (20. X 0,88) umie
szczoną wprost na żelaznych płatwiach. Blacha ta  jest uod
pornioną na korozję przez utlenienie elektorlitycznie. Prócz 
tego opracowano nowe profile dwuteowników stropowych, 
zastępujących legary drewniane. Kształtowniki te m ają

lepszy stosunek wskaźnika wytrzymałości do wagi od nor
malnych.

Jak  widzimy, sąsiedzi nasi p racu ją nad zmniejszeniem 
importu, co ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale za
pewnia samowystarczalność na wypadek wojny. Byłoby ze 
wszech m iar wskazane i u nas rozpocząć akcję W  tym kie
runku.

Bauwelt N r. 38 z 17.IX . 1936 r .str. 916, 922 i L'Ossa
ture metalique Nr. 9 z 1936 r. str. 390.

T. K.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA 
ZA PRZEKROCZENIE KOSZTORYSU.

Sąd II instancji w S tutgarcie wydał niedawno cie
kawy wyrok w przedmiocie odpowiedzialności za przekro
czenie kosztorysu. Spraw a przedstaw iała się następująco: 
A rchitekt złożył skarżącemu kosztorys na budowę domku 
jednorodzinnego w wysokości 6.800 m arek (w tym honora
rium  architekta 350 m kr.). W rzeczywistości koszt budo
wy wyniósł 9034 mrk. Właściciel domu w ystąpił przeciwko 
architektowi, o zwrot różnicy między kosztem rzeczywistym 
a preliminarzem, wf wysokości 2.234 mkr.

Sąd uznał, że architekt nie gw arantował wprawdzie za 
wysokość kosztorysu, nie mniej jednak, widząc po odda
niu roboty przedsiębiorcom, że koszt będzie wyższy, wi
nien był natychm iast w charakterze doradcy porozumieć 
się z właścicielem. W prawdzie dom, jest może i w art han
dlowo więcej, niż przewidział plan początkowy, ale po
nieważ właściciel nie budował go na sprzedaż, lecz dla 
własnego użytku, więc ostatecznie należy się właścicielo
wi ze strony arch itek ta  odszkodowanie w żądanej wy
sokości, po uwzględnieniu zmienionego w trakcie budowy 
wskaźnika kosztów budowy oraz zwrotu wartości użytko
wej.;

Bauwelt. N r. 37 z 10 V III  1936 r. str. 891.
T. K.

BRAK INŻYNIERÓW W JAPONII

Według danych urzędowej ajencji „Domei” w najbliższej 
przyszłości należy oczekiwać w Japonii braku inżynierów 
lądowych, ze względu na duży ruch budowlany w związku 
z przgotowaniami do Olimpiady w Tokio w 3940 r. Za
braknie 300 inżynierów, choć wyższe uczelnie wypuszczają 
corocznie koło 120-u, otrzymujących pracę zaraz po ukoń
czeniu nauk.

Engineering News Record z 3.1X. 1936 str. 3Jt8.
r .  k .

OCHRONA BUDOWLI PRZED WSTRZĄŚNIENIAMI.

„Bauwelt" w N r. 17 z 23.4.1936 (str. 398) ogłasza 
projekt normy, podającej wskazówki ochrony budowli przed 
w strząsam i, spowodowanemi przez ruch kołowy i pracę 
maszyn, pom ijając drgania akustyczne. Część I omawia 
wpływ wstrząśnień na organizm ludzki, budynki, siłę i po
miary. Część II podaje wskazania w sprawie przeprowa
dzania budowy w terenie, podlegającym omawianym 
wstrząśnieniom, a mianowicie badania gruntu, usztywnie
nia konstrukcji, poleca stosować zaprawę cementową lub 
cementowo - wapienną, nakazuje przyjmować k ą t stoku n a
turalnego przy projektowaniu fundamentów nie wyżej, niż
1 : 3 i t. d.



NIEDYSKRECJE BUDOWLANE

Gdy przed kilku dniami nastąpiło 
tragiczne zatrucie gazem kilku ro
dzin w pewnym domu w W arszawie, 
prasa brukowa przed zbadaniem 
przyczyn katastrofy  już pisała: „ro
boty ■ kanalizacyjne wykonywało 
przedsiębiorstwo pryw atne i zapewne 
uszkodziło ru ry  gazowe”, przyczem 
należało się domyślać, iż całe niesz
częście pochodziło stąd, iż to był 
przedsiębiorca p r y w  a t n y .

Przedsiębiorca pryw atny zawsze 
jest podejrzany. Zwłaszcza budowni
ctwo ma pod tym względem szczęście. 
Przypomnijmy bowiem sobie, jakie 
to opinie są na ustach przeciętne
go obywatela karmionego lekturą 
pism brukowych.

Jeśli gdzieś jest popyt na place, 
mówi się—spekulacja terenowa; jeśli 
ktoś buduje domy na sprzedaż, na
zywa się spekulant budowlany; jeśli 
wogóle rozwija się ruch budowlany, 
to to nazywa się — spekulacyjna u- 
cieczka od złotego; jeśli ktoś wy
korzystuje przy. tem ustawowe ulgi 
podatkowe, to — naciąga Skarb; je 
śli przedsiębiorca, zmuszony w arun
kam i’do wykonywania robót poniżej 
kosztów, jest z konieczności nieso
lidny, to — łobuz; jeśli zaś przeciw
staw ia się niemoralnej p resji i ofe
ru je  drożej, by móc wywiązać się 
solidnie, to — zdzierca; jeśli ceglarz, 
to — paskarz i t. d.

A wszystko pewno dlatego, że to 
są podejrzane osobniki prywatne....

.'!( ;!: *

Wśród wielu kwiatków, zdobiących 
ogródek przetargowy, dominują oczy
wiście ciernie i głogi. Ale i inne ro
dzaje naszej pięknej polskiej flory 
g ra ją  w nim niepomierną rolę. Mamy 
tu ta j na myśli bogactwo naszych 
chwastów.

Częściej spotykany ich rodzaj jest 
następujący:

Właściciel prywatny, pełen, świado
mości swej przewagi nad bitym ze 
wszech stron przedsiębiorcą budowla
nym, zaprasza go wspaniałomyślnie 
do ograniczonego przetargu.

Zdawałoby się, że zanim kogoś za
prosił, dobrze się namyślił, zbadał 
techniczną i finansową stronę i że 
każdą zosobna uznał za godną wyko
nania przewidującej się roboty. W 
tym  wypadku przetarg  miałby już 
na celu wypośrodkowanie najtańszej 
ceny, a zamówienie powinno autom a

tycznie przypaść firm ie najtańszej. 
Tak było istotnie za starych dobrych 
czasów, kiedy jeszcze obowiązywała 
pewna przyzwoitość handlowa, dobra 
wola właściciela i w iara w dobrą wo
lę przedsiębiorcy,

Dziś robi się inaczej. N ajpierw  za
prasza się celowo firm y nierówno- 
rzędne, a czyni się to dla tego, aby 
od słabszych otrzymać ceny „rżnięte”, 
będące wynikiem tylko rozpaczy. T a
kie ceny m ają tworzyć punkt wyjścia 
dla późniejszych targów.

Pozatem oddaje się robotę firm ie 
zgóry upatrzonej, trak tu jąc  koszto
rysy reszty firm  jako orientacyjne. 
A zatem w efekcie firm y stara ły  się, 
traciły  czas, pieniądze i energię, wszy
stko li tylko dla tego, aby właściciel 
zdobył potrzebną mu orientację w 
targach  z upatrzoną firm ą.

Oto jeden z chwastów, który doj
rzał do systematycznej akcji niszcze
nia wszelkimi dostępnymi środkami.

W publikowanych przez nas od 
dwóch lat wykazach zatwierdzonych 
budowli podajemy również sposób 
wykonania i ewentualnie nazwisko 
przedsiębiorcy, którem u została da
na budowa zleconą do wykonania.

Poddając pewnej analizie tę ru 
brykę łatwo spostrzec, że większość 
objektów nowobudowanych je st wy
konywana sposobem gospodarczym 
lub półgospodarczym, a nazwiska 
wykonawców są bądź zakonspirowa
ne bądź też nieznane w świecie prze
mysłu budowlanego.

Istnienie przedsiębiorstw budo
wlanych ma swoje uzasadnienie 
techniczne i gospodarcze. Są to pla
cówki, które przez dobór stałego 
personelu, techniczne i adm inistra
cyjne doświadczenie, oraz fachowość 
dają społeczeństwu pożądane usługi.

Znajomość rynku materjałowego, 
techniczne i organizacyjne przygoto
wanie, w rezultacie powinno dawać 
przewagę przedsiębiorcom budowla
nym przy konkurencji z gospodar
czym sposobem wykonywania budów 
przy udziale przygodnych oraz 
bardzo często zupełnie nieodpowie
dzialnych wykonawców. Tymczasem 
fak ty  życiowe wskazują, że jednak 
gospodarczy system wykonywania bu
dowy je st najczęściej stosowany, a  za
tem prawdopodobnie jest on dla w ła
ścicieli budowy korzystniejszy.

B adając to logicznie niewytłuma

czalne zjawisko, dochodzimy do smut
nych spostrzeżeń.

Korzyści budowy systemem gospo
darczym przy pomocy anonimowców 
nie tkwią bynajmniej w ich specjal
nej sprawności technicznej i organi
zacyjnej, przeciwnie jest publiczną 
tajem nicą, że wykonawcy ci są noto
rycznymi partaczam i, niemającymi 
zazwyczaj pojęcia o dobrej robocie 
i należytej je j organizacji.

Cała ich konkurencyjność polega 
na tem, że oni chcą, potrafią i mogą 
bezkarnie obchodzić rozmaite przepi
sy i zobowiązania ustawowe, natury 
socjalnej, ubezpieczeniowej i podatko
wej.

Związki robotnicze narzekają, że 
stawki płac i inne warunki umów 
zbiorowych, powszechnie z mocy pra
wa obowiązujące, nie są dotrzymywa
ne w przeważnej części przez wyko
nawców zatrudnionych przy systemie 
gospodarczym i półgospodarczym. Ta
cy wykonawcy umieją w takim  stop
niu uzależnić od siebie robotników 
(groźbą pozbawienia pracy, związka
mi rodzinnemi, akordami i t. p .), że 
robotnicy wspólnie z nimi ukrywają 
fak t płacenia znacznie niższych za
robków od przewidzianych w obowią
zujących cennikach.

Na tem  samem cichem porozumie- 
liu obu stron polega możność całko
witego lub częściowego nieubezpiecze- 
nia robotników w Ubezpieczalniaeh 
Społecznych.

Przedsiębiorstwa prawidłowo zor
ganizowane, ponoszące świadczenia 
na rzecz państw a, instytucji samo
rządowych i ubezpieczeń społecznych, 
s ta ją  bezradne wobec tego rodzaju 
konkurencji, mogącej przez unikanie 
podatków i świadczeń społecznych 
i obniżanie płac robotniczych konku
rować osiągniętą „oszczędnością” oko
ło 50% kosztów robocizny.

Tolerowanie tego rodzaju konku
rencji i nietylko tolerowanie, ale wy
raźne popieranie przez przyznanie po
życzek z funduszów publicznych, 
i udzielanie wieloletnich ulg podatko
wych, zachęca ludzi do stosowania 
systemu budowy domów sposobem go
spodarczym, ale popieranie takiego 
budownictwa to przyzwyczajanie oby
wateli do wyciągania korzyści od pań
stw a bez wzajemności.

Tego rodzaju wykonywanie robót 
budowlanych, to praca antyspołeczna, 
k tóra podważa ogólne poczucie p ra 
wa i jest przyczyną fermentów spo
łecznych.



CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźniki cen. i kosztów 1928 =  100

VII. 1936 VIII. 1936 VIII. 1936 IX. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 46.1 46.0 Koszty budowy 58.6 58.8
Ceny drewna obrobionego 42.5 43.7 Koszty utrzymania 60.5 60.7
Cemy żelaza 70.9 70.9 9

Ceny mat. bud. 49.4 49.6

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za pły tk i kamionkowe (terrakotę) loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 ma — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 zł., I / I I  ga
tunek o 6% tan iej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., w  II  gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35
ii., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

hołkełe wąskie ■— 3.10 zł.,
posadzka bramowa żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta -— 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorjeoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na m2, a przy posadzce bramowej 0 1.00 zł.
Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zwycz. budowłana nieprzebierana 41 — 71, cegła 
zw. bud. przebierana (nad. się do licowania) 43 — 73, dziu- 
rowka zw. budotvlana 33 — 48, łicówka 1 kl. 60 — 90, ce
gła kanałiz. 1 kl. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%)
60 — 90, I I  kł. 50 — 80, cegła stropowa Foestera  25 x 
15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiówka I kł. 70 — 80,
II  kł. 60 — 70.

Dekarskie materjały
Notowania Zw. Wytw. Tekt. Smoł. i A sfaltu  bez zmia

ny (p. zesz. 8/36).
F irm a „E veritas” notuje nast. ceny za swe wyroby 

azbestowo-cementowe:
a) loco fabryka w Krakowie — płytki płaskie 40 x 40 

cm za 1000 szt. szare — 280 zł, czarne -— 320 zł, czerwo
ne — 350 zł — płyty faliste 6 mm 1200 x 1100 za 100 szt.
— szare — 360 zł, czerwone — 430 zł.

b) orientacyjne ceny krycia za 1 rrf (m at +  rob.) : płytki 
płaskie — szare — 3 40 zł, czerwone — 4.10 zł, płyty fa 
liste — szare — 4.55 zł, czerwone — 5.25 zł.

Drzewo.
Na rynku drewna dominują dwa momenty. Tarcica jest 

w większości tartaków  wyprzedana, a równocześnie cena 
surowca na pniu w porównaniu z zeszłym rokiem zwyżko
wała o 25 — 30%. Ta ostatnia zwyżka musi pociągnąć 
ogólną zwyżkę tarcicy 14 — 17%’. Ponieważ zaś dotych
czas tarcica podniosła o 10 —• 15%, więc samo podniesie
nie surowca dyktuje już możliwość dalszej zwyżki cen. Po
nadto trudno przewidzieć dalszy przebieg tranzakcji drew
nem surowym, co ostatecznie będzie miarodajne dla dal
szej perspektywy w koniunkturze dreiwna tartego.

Wobec zwiększenia się pod jesień zapotrzebowania na 
klepkę posadzkową dębową osiągnęła ona na ogół ceny

wyższe od cen płaconych za nią na początku sezonu bu
dowlanego o 20 do 30%,

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kw adratel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X  23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) — 
0.60, za narożnik tego wym iaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

Fabryka Piotr Ławacz i Synowie notuje loco skład w 
W arszaw ie:

komplet piecowy (drzwiczki paleniskowe, popielnikowe, 
ruszt, ru ra  blaszana, 2 kg. drutu miedziowanego) — 14.20 
drzwiczki kominowe podwójne 15 X 20 cm — 2.10; w enty
latory żaluzjowe 15 X 15 cm — czarne — 1 60, niklowane 
•— 3.30, 15 X 18 cm mosiężne — 5.30; w entylatory klapo
we czarne 10 X  10 cm — 1.20, 12,5 X 12,5 cm — 1.50.

Stolarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachow ice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzwiowe „Staracho

wice“ o wym. normalnym 2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl. 
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 m3.

b) drzwi płytoive „Starachowice“ o wym. normalnych 
2.00 X 0.80 wzgl, 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 za 1 m’.

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło
Towarzystwo Pol. — Polskich H ut Szklanych komuniku

je, iż od dnia1 10.IX. r. b. obniżyło ceny na szkło 2 m /m  
IV gat. o dalsze 10%, która obecnie jest niższa o 20% 
od ceny III  gat. i wynosi 1,73 zł za nr. Równocześnie huty 
przestały przyjmować zamówienia na szkło marki „K”.

Wiążące materjały i zaprawy.
Kadzielnia podniosła ceny ivaqma o 10 gr. notując tym  

samym 2.60 zł za 100 kg loco wagon st. załad. W apnorud 
notuje bez zmiany 2.10 zł. za 100 kg.

Cena cementu utrzym uje się bez zmiany, t. j. 3.40 do 
3.60 za 100 kg. w workach pap. pary te t st. kol. Łazy.

żelazo i metale.
Ceny żelaza i  metali pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Tendencja na błachę cynkową  jest obccnie zwyżkowa. 
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 

za kg: cyna Banka w blokach — 6.30; ołów hutniczy — 
0.75; blacha miedziana — 2.20 do 3.40; blacha mosiężna
— 2.20 do 3.70; blacha cynkowa — 0.83.

F irm a L. Romanus notuje:
gwoździe handlowe zł 5.15 za skrzynkę 16 kg', zasad

niczo plus dopłaty wg. cennika Syndykatu.
druty żełalzne zł. 37.50 za 100 kg. plus dopłaty wg. cen

nika Syndykatu.



KATOWICE.

Ceny loco budowa: cegła zwykła 30 — 35, licówka 70
— 85, dziurawka 38 — 45, Kleina 70 — 78, pustaki A ker
m ana 180 — 220, piasek kopalny za m3 3.50 -— 4.50.

Ceny loco wagon Katowice za 1 t.: żwir rzeczny 4.70
— 5.70, piasek rzeczny 6.50, wapno palone 16 — 20, cement 
38 — 44.

Ceny loco skład: wapno gaszone 1 iri1 15 — 16, żelazo 
okrągłe cena zasadn. za 1000 kg. — 275, żelazo profilowe 
do Nr. 24 — 285, ponad Nr. 24 — 335.

ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m’ — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m3 — 8, piasek do m urowania lm 8 — 3 do 3.50, 
deski 3 /4 ” —  38 — 43* 1” — 45 — 47, 5 /4" do 2" — 57, 
bale 3” —i 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, k an 
tówka rznięta — 58 — 63.

POZNAŃ

cegła zwycz. (iłówka) loco budowa 1000szt. 39.00—42.00
cegła^ — tonówka loco budowa „ „ 50,00
sufitówka Kleina lub F o rs te ra  „ „ 80,00
płyty ścienne 30/22/5 cm grb. „ „ 75,00
wapno nielasowane loco budowa 100 kg 3,20
piasek 1 mB 4,00
żwir kopalniany 1 m3 5,00
tłuczeń z kamieni polnych 1 m3 11,00

WARSZAWA.

Zwyżka cen cegły, którą notowaliśmy ostatnio jako wy
nik dużego popytu na ten zasadniczy m aterial budowlany, 
wywołała reakcję władz, które obniżyły z datą ważności

od 28.IX. r. b. ta ry fę  kolejową na przewóz cegły od wszy
stkich stacyj do stacji W arszawa i okręgu warszawskiego 
Bliższe szczegóły o nowej ta ry fie  p. Przegląd Ceramiczny. 
Niestety ta ry fa  ta  przyszła w momencie, gdyż już nie mo
gła wiele zmienić ogólnego obrazu rynku ceglarskiego 
w stolicy, gdyż wzmożony ruch budowlany nietylko w W ar
szawie ale i w całej Polsce1 stworzył nieoczekiwany popyt 
na cegłę.

Jedynym ośrodkiem, skąd dzięki obniżonej taryfie  można- 
by było obecnie sprowadzić tańszą cegłę jest Górny Śląsk. 
Przy notowaniach około 29 — 30 zł. za 1000 sztuk loco 
wagon st. załadowania otrzymujemy 50 — 51 loco wagon 
W arszawa. Cegła ta  jednak jest gorszego gatunku (sloista 
i trudnołupliwa) i z tego powodu nie znajduje chętnych na
bywców. Cegła lepsza jest notowana 53 — 54 loco wagon 
W arszawa Główna, 59 — 61 loco budowa w śródmieściu,
61 — 62 loco budowa w Mokotowie i 62 loco budowa na 
Kole

Ceny żw iru i piasku  wobec zwiększonego zapotrzebo
w ania m ają tendencję zwyżkową.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny:
żw 'r wiślany loco brzeg Wisły — 15.50 zł. za 1 m\ 

1 m3.
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 9.75 zl. 

za 1 tonnę,
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 8.75 

zł. za 1 tonnę,
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły ■— 2 00 za m’
piasek wiślany loco wagon Warsz.-Gdańska — 2.75 z!, 

za 1 tonnę loco wagon W arsz. Główna — 4.75 zł.
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
pły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
pły tk i lastricowe szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  — 

10.00 ;
p ły tk i cemelitowe na elewację — 4 75.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
OSTATNIA KATASTROFA BUDOWLANA 

W WARSZAWIE.

Opinia publiczna w stolicy została zaalarm owana ka
tastro fą  budowlaną, w wyniku której lunęła ściana szczy
towa budynku trzypiętrowego i okazała się konieczność 
opróżnienia dużego domu mieszkalnego. Nie chcemy prze
sądzać wielkości i zakresu winy, która obarcza poszczegól
ne czynniki współodpowiedzialne w tej katastrofie. 
Stwierdzić jednak trzeba, iż na tle tego wypadku została 
powszechna uwaga zwrócona na stosunki panujące w n a
szym budownictwie. P rasa cała zainteresowała się tym 
wypadkiem, a nawet radio poświęciło kwestii k a tastro f 
budowlanych specjalną audycję.

Wśród tych głosów na specjalne wyróżnienie zasługuje 
ro ta tk a  w K urierze Porannym  z dnia 16. b. m, p. t. Czy 
każdemu z naszych domów grozi runięcie?

Autor tej notatki, analizując to zagadnienie z punktu 
widzenia fachowego, stwierdza szereg strukturalnych 
przyczyn niewłaściwego stanu w budownictwie mieszka
niowym, w którym  panuje niestety tandeta  w wykonawst
wie i niedbałe projektowanie.

,,Ci co budują nałogowo myślą, że posiedli wiedzę budo
wlaną i wiedzą wszystko lepiej niż architekci. M ają go
towe plany, które im sporządzają na m etry, albo od a r 
kusza technicy, budują sposobem gospodarczym w sposób
— mówiąc łagodnie — haniebny. Trzeciorzędni architek
ci podpisują im za grosze projekt i obejm ują fikcyjne kie
rownictwo, pod warunkiem, że będą się jak najm niej

w trącać do budowy. I ten kto za „projekt" i „kierownic
two" w cudzysłowie kamienicy bierze 200 czy 300 złotych, 
zam iast kilku, a właściwie kilkunastu tysięcy ten musi 
dać fikcję zam iast wiedzy, doświadczenia i opieki. Skutki 
nie każą na siebie czekać!"

Jak  więc widzimy autor główną przyczynę zla przypi
suje' samym budującym, którzy odsuwając od budowy wła
ściwych ludzi, t. j. architektę i fachowego przedsiębiorcę 
budowlanego sami rządzą budową w przypuszczeniu, iż 
posiadają potrzebne wiadomości.

Ten stan rzeczy jest możliwy tylko dzięki fikcjom, ja 
kie ustaw a budowlana i przemysłowa wprowadziły w 1. 
zw. upraw nienia budowlane. Wszystko niestety zaczyna i 
kończy się na podpisach na projekcie i t. zw. deklaracjach 
kierownika i m ajstrów . Podpisy, jak  praktyka uczy, mo
gą być zdobywane za grosze, stw arza się w ten sposób pa
raw an wymagany przez ustawę, a niestety szwankuje 
kontrola na punkcie wykonywania ducha ustawy, która 
dąży przecież nie do podpisów a do zapewnienia rzeczywi
stej fachowości budownictwu.

PRZEWOZY W EW NĘTRZNE MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W POLSCE W LATACH 1932 — 193<».

M ając do dyspozycji dane o ilościach głównych m ateria
łów budowlanych przewiezionych kolejami w obrocie wew
nętrznym, ogłaszamy odnośne cyfry (p. tabela u góry str. 
431), które pozwalają wnioskować o ruchu budowlanym w 
ciągu ostatnich 6 lat.



I P ó ł r  o c z e 3 a ł y r o k

1932 1933 1934 1935 1936 1932 j  1933 1934 1935

tys. ton 238 209 332 329 405 553 694 829 929
cera m ik a

wskaźnik 100 88 139 138 170 100 125 149 167

w ap n o
tys. ton 158 164 201 193 238 322 350 412 429

wskaźnik 100 104 127 122 150 100 109 128 133

tys. ton 157 155 348 287 414 344 383 723 729
cem en t

wskaźnik 100 99 221 183 263 100 111 211 212

tys. ton 279 321 690 951 907 730 zo oo 1614 2543
k am ien ie

129wskaźnik 100 115 246 341 325 100 221 347

tys. ton 1338 1333 1721 1632 1925 2678 2894 3366 3356
d re w n o

wskaźnik 100 100 129 122 144 100 107 125 125

Zwraca uwagę równoległość wzrostu przewozów wapna 
i drewna, które prawdopodobnie szły równolegle ze wzro
stem ilościowym budownictwa mieszkaniowego. Większy 
stosunkowo wzrost cegły został wytłumaczony w artykule 
,;Problem cegły w Polsce” jako wynik konieczności prze
wożenia koleją coraz większego odsetka zbytu cegły v 
miarę, jak w zrasta globalna jego cyfra.

Wyjątkowo duży procent wzrostu przewozów kamieni 
wskazuje na zapoczątkowaną w ostatnich trzech latach 
budowę dróg na większą skalę. Zwraca jednak uwagę, iż 
już rok bieżący wykazuje pewne cofnięcie się cyfrowe jako 
odzwierciedlenie pewnego ograniczenia w wykonywaniu na
szego programu drogowego.

Na układ przewozów cementu będących właściwie p ra 
wie 100-procentowym odpowiednikiem jego zbytu złożył 
się zarówno wzrost ruchu budowlano-mieszkaniowego i bu
dowa dróg jak i zdobycie nowych zastosowań w wyniku 
spadku cen.

ZJAZD BETONIARSKI W WARSZAWIE.

Organizacja Zjazdu, którego program  podawaliśmy w 
poprzednim numerze (str. 376—377), jest w pełnym toku. 
Na czele Komitetu Organizacyjnego Zjazdu stanął prof. 
polit. inż. Wacław Paszkowski. Komitet Organizacyjny 
mieści się w W arszawie przy ul. Czackiego 1, tel. 517-85.

Większość przewidzianych referatów  zjazdowych została 
już objęta przez znanych w tej dziedzinie fachowców. W 
przygotowaniu są również publikacje. W ystawa betoniar- 
ska, organizowana z okazji Zjazdu, zapowiada się in te
resująco.

Również spodziewać się należy bardzo licznego udziału 
zainteresowanych w Zjeździe właścicieli i pracowników bo- 
toniarni, którzy reprezentować będą przeszło 1500 wy
twórni.

KATOWICE.

Została tu  otw arta hala targow a, służąca sprzedaży 
owoców, jarzyn i nabiału. Budynek mierzy 130.34 m d łu 
gości, 48.74 m szerokości, 6.400 n r  powierzchni, 78.000 m1 
l&bjętości i mieści w sobie 450 stoisk, 40 magazynów, 32 
gklepy, 35 ubikacyj piwnicznych, obsługiwanych dwoma

dźwigami ciężarowymi i dwoma klatkami schodowymi. 
Chłodnia, umieszczona w piwnicy, mierzy 950 n r  i 2.70') 
nv'. Ponadto mieszczą się w piwnicy dwa schrony gazowe,
0 ogólnej powierzchni 270 n r  i objętości 750 m:!, któro 
zaw ierają rozbieralnię, tusze, ubieralnię, pomieszczenie le
karza, apteczkę, komórkę służby, ambolatorium i ustępy. 
Dojście do schronów znaduje się bezpośrednio z dworu, 
klatkam i schodowymi, przez komory szczelne. — W szyst
kie pomieszczenia zaopatrzone są w ścieki, woda dostęp
na je st z hydrantów  dogodnie rozmieszczonych.

Stoiska zgrupowane są na wysepkach. Wysepki wyłożo
ne są płytami w dwuch kolorach, wyróżniających poszcze
gólne stoiska. Przejścia między wysepkami wyłożone są
1 olepą asfaltową. W kierunku podłużnym hali biegną dwu 
przejazdy, umożliwiające dowóz towarów do stoisk. Do
starczenie towarów koleją żelazną umożliwia bocznica, bie
gnąca wzdłuż hali targowej.

Konstrukcją zasadniczą hali jest 10 spawanych wiąza- 
rów łukowych, trójprzegubowych o rozpiętości stóp 39.50 m 
i ogólnej wadze 460 ton. Stopy dźwigarów spoczywają na 
fundam entach założonych na studniach o średnicy 1.20 m, 
wypełnionych betonem. Między studniami wbito pale sos
nowa o średnicy 25—30 cm, i długości 6—8 m. Pale te 
są stale pod wodą. Na palach i studniach założona jest 
ława żelbetowa. Stropy piwniczne są żelbetowe (żebrowe). 
Ściany piwnic murowane z cegły na zaprawie cementowej 
izolowane w arstw ą bitumiczno-ołowianą. Taką samą izola
cję założono pod posadzkę piwnic. Konstrukcję żelazną 
hali wypełniono cegłą pustakową, licowaną, od strony zew
nętrznej, klinkierem. Dach hali pokryto blachą cynkową 
(około 7.000 m") ułożoną na płytach „Suprem a”. W enty
lacja hali odbywa się przy pomocy 10 wentylatorów ame
rykańskich o średnicy 1 m. Do oszklenia użyto 2.100 m 
szkła surowego, 4 mmgr. Koszty budowy wynoszą 1,650.000 
złotych.

Dla wygody sfer kupieckich znajdują się w hali od
działy1 Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności oraz urzę
du pocztowego.

Projektow ał inż. arch. Sikorski Lucjan, kierownictwo 
techniczne wykonywali inż. Wolniewicz Konstanty i inż. 
arch. Tatarczyk Eug. B.



WYKONYWANIE ZAWODU ARCHITEKTA 
W NIEMCZECH.

Rozporządzenie Państwowej Izby Sztuk Budowlanych 
w Niemczech z dn. 27.7 36 uregulowało sprawę praw  i o- 
bowiązków architektów'. Określa ono pojęcie architekta, 
który może wykonywać swój zawód, jako 1) doradca, 2) 
przedsiębiorca i 3) pracownik. Wszyscy oni z pewnymi wy
jątkam i muszą być członkami Izby. A rchitekt - doradca 
winien przed rozpoczęciem pracy zawrzeć pisemną umowę 
wg ustalonych wzorów z właścicie'em budowli, pobierać ho
norarium  wg tary fy , przygotowywać wszelkie plany zgod
nie z przepisami. Nie wolno mu reklamować się zbyt ja 
skrawo, wykonywać bez zaproszenia bezpłatnie jakichkol
wiek prac, jak  projektów, szkiców i t. p., finansować bu
dowli, współpracować z pośrednikami, pobierać, żądać lub 
nawet pozwolić sobie obiecać prowizję od dostawców, przed
siębiorców, rzemieślników i t, p. Doradca nie może być jed
nocześnie przedsiębiorcą. Prócz tego przepisy omawianego 
rozporządzenia norm ują obowiązki architektów •• przedsię
biorców.

Bauwelt N r  32 z 6,8.1930. S tr . 763.
T. K.

RUCH BUDOWLANY W ANGLII.

Ruch budowlany w Anglii stal od czasu wojny prawie 
stale pod znakiem ożywienia. Obecnie ruch ten uległ je 
szcze znaczniejszemu wzmożeniu.

Zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu budowla
nego dochodzi obecnie do trzech milionów. Roczny obrót 
jest szacowany na 550.000.000 funtów.

W przeciągu ostatnich lat powojennych wybudowano w 
Anglii przeszło 3.000.000 nowych domów.

W pierwszej połowie roku bieżącego wzniesiono 174.000 
nowych budynków.

Możliwości dalszej ekspansji dla tego przemysłu nadal 
są wielkie. Według oświadczenia m inistra zdrowia Sir 
Kingsley Wood — istnieje w chwili obecnej konieczne i 
pilne zapotrzebowanie na nowych 350.000 domów, celem 
uzupełnienia akcji usunięcia zapadłych slums, w których 
ludność robotnicza mieszka w niemożliwych warunkach hi
gienicznych. Z górą 420 samorządów miejskich już przed
łożyło plany przebudowy całych dzielnic. Z planów tych 
wynika, że oprócz małych domów będą także budowane 
robotnicze bloki mieszkaniowe.

Ministerstwo zdrowia opracowuje 5-letni plan przebudo
wy „slums” w 6-ciu największych miastach. Według sza
cunku będzie się budowało około 26.000 nowych budynków 
miesięcznie.

To tyczy się naturalnie tylko budownictwa robotniczego. 
Dochodzi zatem jeszcze budownictwo specjalne i budow
nictwo t. zw. „fla ts” (luksusowych bloków mieszkanio
wych, gdzie czynsz dzierżawny za kilkupokojowe mieszka
nie dochodzi do 1.500 funtów rocznie).

Według ostatniego sprawozdania oficjalnego dziennika 
M inisterstwa pracy w przeciągu sierpnia ogólna ilość pla
nów budowlanych zatwierdzonych przez 142 władze mu
nicypalne opiewała na ogólną sumę Ł 7.508.900, to jest
0 4,2% więcej, niż w sierpniu 1935. Sprawozdanie pod
kreśla fak t, że w niektórych dzielnicach (w Lancashire
1 Cheshire) ów wzrost aktywności budowlanej wynosi 
132% w porównaniu z tym  samym okresem, roku ubie
głego.

OST ATNI E  PRZ ET ARGI
Wykonanie robót budowlanych domów mieszkalnych w Wykonanie w stanie surowym I serji budowy Domu Tu- 
Warszawie przy ul. Belwederskiej i Parkowej — Z. U. S.

W arszawa — 28/IX  1|936 — (Biul. Przet. poz. 2914).

F I R M A Zł.

Brzeziński T., W-wa, Marszałkow
ska 6 973.808

Spółka Inż. Komunikacji 995.516
Szylajner 1.040.133
Plebański 1.0.0.467
Skąpski F. i S-ka 1 061.445
Weber J. 1.071.085
Mięsowicz Z. 1.134 350

F I R M A Zł.

Inż. F. Skąpski i S-ka, W-wa, Topo
lowa 4 1.101.544

K. Rudzki 1.236.392
J. Weber 1.157.237
Sosonko i Wojciechowski 1.211.759
Czosnowski i S-ka 1.270.414

rystycznego przy ul. Starynkiewicza 7 — Zarząd Miejski 

m. st. W arszawy — 5. X. 1936 r. (Biul. Przet. poz. 2923).

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Ubezpieczalni Społecznej 
w Warszawie przy ul. Solec 93 — 6. X. 1936 r. (Biul. 

Przet. poz. 2915).

F I R M A Zl.

„K onstruktor”, W-wa, Brodzińskie
go 3 183 288

Piasecki i Chrzanowski 189.427
Haciewicz i Serwiński 193.623
„Budopol” 193.845
M. Białobrzeski 194.850
J. H ildt 198.061
Podlecki, Słobodziński i S-ka 198.707
M. Szylajner 201.330
Inż. Szemiot i I. Grynberg 204 164
Zawistowski i Słomiński 209.305
Płachecki i Piekutowski 209.907
Inż. St. Górski 212 079
Inż. S. Malinowski 212.777
St. Niedbalski 220.188
Inż. Z. Zarzecki 224.826
Inż. A. Czudowski i S-ka 230.052
Oppman i Kozłowski 242.379



Budowa dwóch szkół powszechnych przy ul. Oszmiańskiej 
na Targówku — Zarząd Miejski m. st. W arszawy — 

12/X-1936 (Biul. Przet. poz. 2934).

Budowa gmachu dla 3-ch szkół powszechnych przy ul. 
G rottgera —  Zarząd Miejski m. st. W arszawy — 

29/IX  1936 — (Biul. Przet. poz. 2903).

F I R M A Zł.
F I R M A Zł.

Inż. L. Malinowski, W-wa, Łowicka
60. 351.988 [nż. St. Plebański, W-wa, Marszał-

Zawistowski i Słomiński 376.170 kowska 31 439 500
Szemiot i Grynberg 379.295 K onstruktor” 443.900
„Budowa” 392.723 Zarzecki Z., inż. 461.800
Haciewicz i Serwiński 402.980 Piasecki i Chrzanowski 478.800
„Budopol” 409.060 Zawistowski i Słomiński 481.400
0. Szretter i S-ka 410.518 ' Haciewicz i Serwiński 481.600
K. Rudzki 414.664 Skąpski F. i S-ka 493 000
Szylajner 418.140 S zretter O. i S-ka 495.000
Starachowice (stolarka % okuciem). 34.828 „Budopol”

Mizerscy i Piotrowscy 
Czudowski i S-ka

514.000
519.800
537.300

Budowa gmachów przy ul. Topolowej — Budynek A — Płachecki i Piekutowski 564.000
Fundusz Kwat. Wojsk., W arszawa — 5. X. 1936 r. Starachowice (stolarka) 46 273

(Biul. Przet. poz. 2905).

Zł.
Budowa gmachów przy ul. Topolowej — Budynek C -  -

F I R M A Fundusz Kwat. Wojsk., W arszawa — 5. X. 1936 r.
(Biul. Przet. poz. 2905).

Warsz. Tow. Tech.-Budowlane, W-wa, 
pl. 3-ch Krzyży 9 172.574 na warun

0, Szretter i S-ka 178.876 f i r m a kach kredy za gotówkę
Budopol
Haciewicz i Serwiński

180.000
181.782

towych

Inż. Z. Zarzecki 182.462
J. Weber, Bud. S. A., W-wa,Spółdz. Przemysł. Budownictwa 186.009

Inż. J. Rolecki 186.125 Ś-to Krzyska 20 825.629 790.075
J. Weber 187.722 Inż. J . Rolecki 853.589 783.109
N. Landau 193.081 Spółka Inż. Komunikacji 882.793 —
Podlecki, Słobodziński i S-ka 193.888 „Tor” 883.357 —
Spółka Inż. Komunikacji 198.013 N. Landau 890.477 795.078
„Tor” 207.109 O. S zretter i S-ka 895.134 805.621
Inż. F. Skąpski i S-ka 
Oppman i Kozłowski

209.380
209.886

Oppman i Kozłowski 
„Budopol”

903.576 
929 611 —

Haciewicz i Serwiński 
Warsz. Tow. Techn. Bud.

983 530
813.829

Wykonanie budynku murów, i zbiorników betonowych Inż. F. Skąpski i S-ka — 823.872
w ziemi w Państ. Zakł. Inżynierii, W arszawa, Terespol- Podlecki, Słobodziński i S-ka — 850.935
ska 34 — 36 — 14/X-1936 r. (Biul. przet. poz. 2936).

F I R M A Zł.

Malinowski L. inż., W-wa, Łowicka 
60 25.970

Konig W. inż. 27.270
„Spin“ 27.901
Gozetzen 28.629
Jaskulski i Brygiewicz 29.133
Szumowski J . i S-ka 29.829
„Budowa" 30.739
Zawistowski i Słomiński 32.011
„Trwała ściana" 33.729
Jarecki 34.053
Heincel 35.028
Czudowski A. i S-ka 35.325
Homolka 37.751

Przebudowa ekspedycji towarowej na dworzec podmiejski 
i dalekobieżny na st. W arszawa - Wschodnia — Dyr. Okr. 
Kol. Państw , w W arszawie — 2/X-1936 r. (Biul. Przet. poz.

2893).

F I R M A Zł.

S. Pińczuk, W-wa, Ogrodowa 27 49.592
Witwicki W. inż. 53.370
„Budowa" 55.859
Konig W. inż. 56.703
Trw ała ściana 57.137
Lejbrandt J. 59.316
Niedbalski S. 60.725
Szenejko E. inż. 68 599



Wykonanie robót budowlanych domu biurowego, ambula
torium i budynków gospodarczych we Włocławku —• Ubez. 
Społ. Włocławek — 2/X  - 1936 r. — (Biul. Przet. poz. 

2933).

F I R M A Zł.

Inż. Z. Zarzecki, W arszawa. Lwow
ska 19 255 425

0 . Szretter i S-ka, W arszawa 265.543
Inż. K. Policzkowski, Włocławek 287.793
Trwała Ściana, Włochy k. W-wy 298 192
Inż. J . Szumowski i S-ka, W arsza

wa 300 271
Spóldz. Przemysł. Budown., W ar

szawa 315.005

Budowa domu 10-rodz. oficerskiego i 2 domów 8-rodz. 
podoficerskich w Ludwikowie — Fundusz Kwat. Wojsk., 

W arszawa — 2. X. 1936 r. (Biul. Przet. poz. 2895).

F I R M A Zł.

Inż. Z. 
„M ur”, 
„Tor”,

Zarzecki, W-wa, Lwowska 19
Białystok
W arszawa

482 431
573 556 
587.098

Budowa hotelu i kasyna w Skarżysku — przet ogr. — 
13/X-1936.

F I R M A Zł.

Cedroński 211.000
Czudowski A. i S-ka 226.000
H ildt J. 227.000
Cieślak J. 237.000
Haciewicz i Serwiński 239.000
Podlecki, Słobodziński i S-ka 248.000
Wąsik K. 250.000
Czeżowski i Strug. 252.000
Trojanowski W. 257.000

Budowa suszarni drzewa na ter. W arsztatów Głównych 
w Pruszkowie — Dyr. Okr. Kol. Państw , w Warszawie 

—- 9/X-1936 r. (Biul. przet. poz. 2900).

F I R M A Zł.

Witwicki W. inż., W-wa, Al. .'i-go Ma
ja  2 30.489

Pińczuk S. 150.666
„Budowa" 31.260
Trw ała Ściana 31.746
L ejbrandt J. 32.742
Konig W. inż. 33.960

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO
URLOP A UMOWA NA CZAS OKREŚLONY.

(Orzeczenie z dn. 1(1 października 19:13 r. C. I. 1304/35).

Zwolnienie pracownika wskutek wygaśnięcia umowy 
zaw artej na czas określony, nie może pozbawić go nabyte
go praw a do urlopu jeśli przebył w pracy okres upraw nia
jący do otrzym ania urlopu.

URLOP W ZAKRESIE WYPOWIEDZENIA.

(Zasada prawna. Orzeczenie S. N . w składzie 7 sędziów 
z dn, 21 grudnia 1931 r.) C. I. 929/31 i 1139/31 oraz peł
nego kompletu S. N . z dn. 7 stycznia 1932 r. (C. I.

1599/31 i 1(174/31).

Pracodawca nie może żądać od pracownika umysło
wego wykorzystania należnego mu urlopu w okresie trzy 
miesięcznego wypowiedzenia. Komulacja należnego zwol
nionemu pracownikowi urlopu z okresem wypowiedzenia 
umowy o pracę jest bez zgody pracownika niedopuszczal
na i o ile takiej zgody niema pracodawca winien wypłacić 
pracownikowi wynagrodzenie za czas urlopu.

(Orzeczenie z dn. 7 września 1933 C. I. 1(15/32).

Dłuższe okresy wypowiedzenia umowy o pracę wiążą 
strony, jednakże skoro dłuższy okres wypowiedzenia jest 
dobrowolny, wychodzą poza czasokres ustaw ą zakre.ś'ony 
i pracownik w tym dłuższym okresie nie pracuje, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, by pracownik w tym  dłuższym 
okresie wypowiedzenia odbył należący się mu urlop.

(Orzeczenie z dn. 23 listopada 1933 r. C. I. 1753/33).

P rzyjęta w orzeczeniu kompletu 7 sędziów Izby I S. 
N. zasada niedopuszczalności łączenia bez zgody pracowni
ka urlopu z okresem wypowiedzenia ma zastosowanie nie
zależne od tego czy czas urlopu został wyznaczony pra
cownikowi przed wypowiedzeniem mu pracy, czy też w 
okresie wypowiedzenia.

WYNAGRODZENIE ZA NIEDOZWOLONĄ PRACĘ 
W GODZINACH NADLICZBOWYCH.

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 28 
kw ietnia 193(1 r. L. C, II. 34/30.

Przepisy ustawy z dnia |9 kwietnia 1936 r. (Dz. Ust., 
poz. 222), przyznającej pracownikowi wynagrodzenie za 
pracę w godzinach nadliczbowych także wtedy, gdy pra
codawca nie miał zezwolenia władz na pracę dłuższą od 
normalnej, nie m ają zastosowania do pracy nadliczbowej 
wykonanej przed dniem 20 kwietnia 1936 r.

JEDNA Z WAŻNYCH PRZYCZYN DO 
NIEZWŁOCZNEGO ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ.

Z orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 27 
listopada 1935 r. L. C. I. 1516/35.

Zatajenie przez pracownika umysłowego, przy zawie
raniu umowy o pracę, swego wydalenia ze służby pań
stwowej za nadużycie stanowi ważną przyczynę, upoważ
niającą pracodawcę do niezwłocznego rozwiązania umowy
o pracę.



WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA.

(Dane za czas od 1 /IX  .— 30./IX — 36 r.).

821. D. m., 2 p. — 2320 ni3 — Kamionkowska r. Te- 
respolskiej — w ł.: J. Wielkopolan, W-wa, Nowy-Świat 
21, tel. 5.39-65 — pr. i k.: arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, 
Filtrowa 65, tel. 9.56-27 — wyk.: sp. płg. (m. mur. S. 
Wiśniewski, Garwolin).

822. Przeb. — 200 n f  — ul. Waliców 13 -— wł.: A. S tra- 
decki, W-wa, Waliców 13 — pr. i k.: bud. H. Czecharow- 
ski, W-wa, Koszykowa 33 — wyk.: sp. płg. (m. mur. St. 
Bartnik, W-wa, Odolańska 37).

823. Nad., 3 p. — 2300 n f  — ul. Puławska 83 — wł.: 
W. Kamiński, W-wa, Puławska 83 — pr. i k.: inż-arch. 
M. Chełmiński, W-wa, Hoża 15, tel. 9.43-59 — wyk.: 
Przeds. bud. B. Ajdenberg, W-wa, Chmielna 124, tel. 
5.27-89.

824. D. m., 1 p. — 2800 m3 — ul. Różana 39 — wł. T. 
Małachowski, W-wa, W iejska 2 — p r . : inż.-dypl. Z. Łu
czak, W-wa, Szustra 34, tel 7.20-29 ■— k.: inż.-arch. St. 
Jaccak, W-wa, E lektoralna 31/33 — wyk.: sp. płg. (m. mur. 
Z. Libert, W-wa, Juljanow ska 31).

825. Nadb., 2 p-a — 1100 m3 — ul. Kamionkowska 
48 — wl.: F r. Żółtowski, W-wa, Grochowska 25 — pr. 
i k .: inż.-komunik. T. Wasilewski, W-wa. Mickiewicza 30, 
tel. 12.69-98 — wyk.: sp. płg. (m. mur. Karczmarek).

826. Bud. fabr. — 1000 m13 — ul. Owsiana dz. 65 — wł : 
J. Jemielewski, W-wa, M atejki 7, tel. 9.05-77 — pr. i k.: 
bud. T. Maluga, W-wa, Kopernika 37 — wyk : Przeds. 
bud. A. Mizerski, W-wa, Włochy, Parkowa 16, tel. 2.37-90.

827. D. m., 3 p. — 5845 m3 — ul. Michałowska dz 266 
i 266a — w ł.: Dyncz i S-ka, W-wa, Twarda 23 — pr. i k.: 
inż. - cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy Świat 34, tel, 
6 24-14 — wył:.: sp. płg. (m. mur. J. F rydrysiak, W-wa, 
Komorska 41).

828. D. m., 1 p. — 2450 m3 — ul. Czapelska 34 — wł.: 
H. Karliński, W-wa, Korytnicka 48, tel. 10.21-51 — pr. 
i k .: inż-arch. L. Kario, W-wa, Złota 28, tel. 5.02-20 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. Cz. Malczyk, W-wa, Zaliwskie- 
go 18).

829. D. m., part., drewn. — 540 m3 — ul. Chłodnicza 
dz. 3 — wł.: J . Zak, W-wa, Chłodnicza ds. 3 — pr. i k .: 
inż.-arch. L Kario, W-wa, Złota 28, tel. 5.02-20 — wyk.: 
sp. gosp.

830. D. m., part. — 760 n f  — ul. Chłodnicza dz. 5 — 
wł.: K. Molendziński i J, Zawadzki, W-wa, Chłodnicza dz.
5 — pr. i k .: inż.-arch. L. Kario, W-wa, Złota 28, tel.
5.02-20 — wyk.: sp. gosp.

831 D. m., 1 p. — 1250 m3 — ul. M ajdańska — wł.: 
młż. Kaczorowscy — pr. i k .: inż.-arch. L. Kario, W-wa, 
Złota 28, tel. 5.02-20 — wyk.: wacat.

832. D. m , 3 p. — trzy  — razem 18000 ni3 — ul. Sze
roka 7 — wł.: Polskie Zakł. Chemiczne „ N itra t” , Sp. Akc., 
W-wa, Mińska 25, tel. 5.61-20 — pr. i k . : inż.-arch. Jerzy 
Wierzbicki, W-wa, Grochowska 159, teł. 10.01-91 — wyk.: 
Biuro techn.-bud. inż. W. Czarnocki i S-ka, W-wa, W ila
nowska 1, tel. 9.74-15.

833. D. m., 1 p. — 2100 m3 — ul. Krasickiego 8 — wł, 
inż. B. From. W-wa, Wawelska 78, tel. 9.54-70 — pr. i k . : 
inż.-arch. S. Listowski, W-wa, Al. 3-go M aja 5, tel. 8.89-59 
i inż.-arch. W. Wyganowski, W-wa, Glogiera 1, tel. 9.25-39
— wyk.: Bud. Sp. Akc. J. Weber, W-wa, Ś-to Krzyska 20, 
•tel. 217-32.

834. D. m., 2 p. i bud. urz. publ. —  21550 m3 — ul. W i
ślicka r. Pruszkowskiej — wł.: W arsz. Sp Mieszk., W-wa, 
Krasińskiego 18, tel. i2 .62-18 — pr.: inż.-arch. S. Syrkus, 
W-wa, Senatorska 36, tel. 2.54-76 — k . : inż.-arch. J . Ża
kowski, W-wa, Krasińskiego 18, tel. 12. 51-34 •— wyk.: 
Społ. Przeds. Budowlane, W-wa, Krasińskiego 18, tel.
9.83-42 (budowy).

835. D. m., 3 p. — 1260 m° — Al. W ojska Polskiego 25 
,— wł.: płk. T. Grabowski, W-wa, Al. W ojska Polskiego 
25, tel. 12.56-58 — pr. i k.: inż.-arch. W. Marcinkowski, 

'W-wa, Filtrowa 79, tel 8.92-67 — wyk.: Przeds. rob. bud.
J .  Jaworski i R. Baranowski, W-wa, Pęcicka 23, tel. 
12.59-86.

836. D. m., 3 p. — 5400 m3 —  ul. Sękocińska 13 — w ł.: 
O. Pal, W-wa, Kaliska 13 — pr. i k.: inż.-arch. L. Kario, 
W-wa, Złota 28, tel. 5.02-20 — wyk.: Przeds. rob. inż.- 
bud. Z. Pelcer, W-wa. Walecznych 35, tel. 10.31-20.

837. D. m., 4 p. — 22000 n f  — ul. Szustra 4/6 — w ł.: 
młż. Siemiatyccy, W-wa, Koszykowa 28, tel. 8.72-73 —  pr.
i k .: inż.-bud. L. Antoszewski, W-wa, N arbu tta  27, tel.
8.21-95 — wyk : sp. płg. (m. mur. St. Gójski, W-wa, Źy- 
mirskiego 115).

838. Bud. fabr., part. — 600 m’ — ul. Łucka 35 — wł.: 
L. Gierszkiewicz, W-wa, Łucka 35 pr. i k.: inż-bud. L. An- 
toszkiewicz, W-wa, N arbutta  27, tel. 8.21-95 — wyk.: sp. 
gosp.

839. D. m., 3 p. —  7000 m3 — ul. Malczewskiego 6 — 
wł.: G. Koczorowski, W-wa, Marszałkowska 36, tel. 9.41-38
— pr.: inż.-arch. K. Rafalski, W-wa, Ursynowska 36, tel,
8.71-07—k.: inż.-arch. J . Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów
31, tel. 12.77-44 — wyk.: W arsz. Tow. Techn. Budowl. 
W-wa. PI. Trzech Krzyży 9, teł. 9.02-56.

840. D. m., 2 p. — 2380 n f  — ul. Dwernickiego r, Kic-
kiego — w ł.: młż. Kwietniewscy, W-wa, Brow arna 12 __
pr. i k .: bud. H. Bubiec, W-wa, Marymoncka 3a — wyk • 
sp płg.

841. D. m., 3 p, — 4100 m3 — ul. Dębska r. Kaliskiej
— wł.: W. Pogorzelski, Katowice, PI. Wolności — pr. i 
k.: inż.-arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel.8.20-35
— wyk.: vacat.

842. D. m., 5 p. — 64000 n f  — ul. W iejska 18 — wł.: 
F-m a „Riunione A driatica di S icurta", W-wa Moniuszki
10, tel. 5.46-00 — pr. i k . : inż.-arch. E. Eber, W-wa, F il
trow a 46, tel. 8.74-41 — wyk.: vacat.

843. D. m., 2 p. — 2000 n f  — ul. T atrzańska 5 — w ł.: 
J . Chojnowska, W-wa, Białostocka 8 — pr. i k.: bud.-wie
A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J. Bozdawko, 
W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. J. Chojnowski, W-wa, Białostocka 8).

844. Nadb., 3 p -a — 300 m13—oil. Siennicka dz. 12 — wł.: 
J. Zaze, W-wa, Wspólna 49 — pr. i k.: bud.-wie A. P aru 
szewski, W-wa, Poznańska 17 i J. Bozdawko, W-wa, Ra
dzymińska 53, tel. 10.16-60 — w yk.: sp. gosp. (m. mur. 
J . Zaze, W spólna 49).

845. D. m., I p. — 2000 n f —  ul. Juljanow ska r. Ogiń
skiego — wł.: młż. Stawarscy, W-wa, Juljanow ska 7—pr.
i k . : inż. komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, 
tel. 12.69-98 i bud. I. Hoppe, Grochowska 52y, tel, 10.24-03
— wyk.: sp. plg. (m. mur. St. Dudzic, W-wa, Krochmalna 
90 i m. cies. W. Aschbrenner, W-wa, Fabryczna 4).

846. D. m., 3 p. — 6000 n f  — ul. N arbu tta  28 — wl.: 
K. Sachs, W-wa, Asnyka 8 — pr. i k.: inż -arch. L. Korn- 
gold, W-wa, N atolińska 8, teł. 8.42-35 — wyk.: Biuro 
techn.-bud. B-cia M. i J. Lichtenbaum, W-wa, Hoża 62, 
teł, 9.62-25.

847. D. m., part. — 629 n f  — ul. Cm entarna r. Św. Ce- 
cylji — w ł.: Wł. Niewiadomski, W-wa, Ząbkowska 3 — 
pr. i k.: inż.-bud. T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 3 —■ wyk.: 
sp. gosp.

848. D. m., part., drewn. — 648 n f  — ul. Cm entarna
18 —• w ł.: L. Nowicka, W-wa, W ronia 31 — pr. i k.: inż.- 
bud. T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. W. Kowalski, W-wa, Czerniakowska 185).

849. D. m., 1 p. i— 728 n f  — ul. Cm entarna 3 — w ł.: 
młż. Korczak, W-wa, Cm entarna dz. 3 — pr. i k . : inż.-bud. 
T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 —  wyk.: vacat.

850. D. m., 1 p. — 900 m3 — ul. Ogińskiego dz. 2 — 
wł.: J . i A. Wrzosek, W-wa, Ogińskiego dz. 2 — pr. i k.: 
inż.-bud. T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — wyk.: sp. 
Płg.

851. D. m., part. — 592 n f  — ul. Załęże dz. 21 — wł.: 
młż. Królikowscy, W-wa, Załęże dz. 21 — pr. i k . : inż.- 
bud. T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — wyk : sp. płg.

852. D. m., part. — 648 n f  — ul. Cm entarna dz. 22 — 
w ł.: A, Przewodzka, W-wa, Cm entarna dz. 22 — pr. i k.: 
inż-bud. T. Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. Drożyński).

853. D. m,, 2 p. — 2560 n f  — ul. Kobielska dz. 2 — w ł.: 
Wł. Świerczewski, W-wa, Żelazna 64 — pr. i k.: inż.-arch. 
J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92 — wyk.: 
sp. płg, (m. mur. W. Markowski, Falenica).



854. D. m„ 1 p. — 1600 m3 — ul. Kawcza 34 -— w ł.:
S Mędrzejewska, W-wa, Powsińska 12 — pr. i k . : inż.- 
arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92
— wyk.: sp. płg.

855. D. m., 1 p. — 1600 m3 — ul. Kawcza dz. 2 — wł.: 
W. Trzpil, W-wa, Żórawia 29 i W. Mucek, W-wa, Osiecka 
59 —• pr. i ik.: inż.-arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go Ma
ja  2, tel. 5.99-92 wyk,: sp. płg. (m. mur. W, Markowski, 
Falenica).

856. D. m., part. — 480 m3 — ul. Komorska dz. „A“
— w ł.: młż. Kurosad, W-wa, K rypska 19 ■— pr. i k . : inż.- 
arch. J . Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92
— wyk.: sp. gosp.

857 D. ni., 1 p. (część) — 756 m* —  ul. Projektow ana dz. 
259 — w ł.: L. Książkiewiczowa, W-wa, Pańska 66 —• pr.
i k .: inż.-arch. J . Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel.
5.99-92 — wyk.: vacat.

858. D. m., 4 p. —  5000 m3 — ul. Sandomierska 18 — 
w ł.: H. i J. Patzer, W-wa, Humańska 13, tel. 8. 54-21 — 
pr. i k.: inż.-arch. Z. Wójcicki, W-wa, Wspólna 40, tel.
9.03-08 — wyk.: Biuro bud. T. Czosnowski i S-ka, W-wa, 
Ceglana 5, tel. 6.05-80.

859. D. m., 1 p. — 1560 m3 — ul. Tykocińska dz. 1 — 
wł.: młż. Boruc, W-wa, Orłowska 16 — pr. i k . : inż.-ko- 
munik. T. W asilewski, W-wa, Mickiewicza 30, tel. 12.69-98
i bud. I. Hopps, W-wa, Grochowska 52y — wyk.: sp. płg. 
(m. mur. J . F rydrysiak , W-wa, Komorska 41).

860. D. m., 3 p. — 3780 m3 — ul. Żymirskiego 117 — 
wł.: młż. Kondraccy, W-wa, Targow a 27 —  pr. i k.: inż.- 
komunik. T Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, tel. 12.69- 
98 i bud. I. Hoppe W-wa, Grochowska 52y —  wyk.: sp, 
płg. (m. m ur. St. Gójski, W-wa, Żymirskiego 115).

861. D. m., 4 p, —-i 6000 m3 — ul. W łodarzewska 24 — 
wł.: H. Depczykowa, W-wa, Lenartowicza 25 —  pr. i k.: 
inż.-arch. J. Ostrowski, W-wa, 6-go Sierpnia 28, tel. 9,38-
41 i inż.-arch. J. Łowiński, W-wa, Walecznych 19, tel.
10.10-32 — wyk.: vacat.

862. D. m., 3 p. —  3600 m3 — ul. Konarskiego 4 — w ł:. 
B-cia M. i H. świeca, W-wa, Wolska 16 — pr. i k . : inż.- 
arch. 9. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — 
wyk.: vacat.

863. D. m., 1 p. — 1000 m3 — ul. M ajdańska dz. 3 — 
wł.: J. Górska, W-wa, Doorowoja 14 —  pr. i k.: i inż.- 
arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — 
wyk.: vacat.

864. D. m., 1 p, —  1300 m3 — ul. Kiprów 5 — wl.: młż. 
Kopczyńscy, W-wa, Kiprów 5 — pr. i k.: inż.-arch. E. 
S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 — wyk.: sip. 
gosp.

865. D, m.j 1 p. — 1800 m3 — ul. Żymirskiego h. 3199
— wł.: St. Bartnicki, W-wa, Targowa 33 — pr. i k.: inż.- 
arcb. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.29-51 wyk.: 
vacat,

866. D. m., part., bliźn., część lewa —  900 m3 — Obo
zowa dz. 72 — w ł.: K. Pływacz, W-wa, Bolecha 43 — pr.
i k.: inż.-arch, E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 
10.29-51 — wyk.: vacat.

867. D. m., part. — 600 m3 — ul. Kamedułów dz. 1 — 
wl.: młż. Uklejscy, W-wa, Kamedułów 10 — pr. i k.: bud. 
M. Wasilewski, W-wa, F iltrow a 68, tel. 9.70-32 -— wyk.: 
sp. gosp.

868. D. m., 1 p. — 1015 m3 — ul. Bolecha dz. 92 •—- 
w ł.: F. i W. Czuj, W-wa, Elekcyjna 65 —  pr. i k .: bud. 
M. Wasilewski, W-wa, F iltrow a 68, tel. 9.70-32 — wyk,: 
sp. płg.

869. D. m., 1 p. — 1150 m3 — ul. Bachmacka dz. 14 — 
wł.: J . Krzywda, W-wa, Bachmacka — pr. i k.: bud. K. 
Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: 
vacat.

870. D. m., 3 p. — 4100 m3 — ul. Grażyny 18 — wł.: 
inż. B. Gryzik, W-wa, Szustra 34, tel. 8.85-13 — pr. i k.: 
bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — 
wyk.: Przeds. rob. inż.-bud. inż. B. Gryzik, W-wa, Szustra
34, tel. 9.84-70.

871. D. m., 3 p. — 4000 mB — ul. Bieniewicka dz. 27 — 
w ł.: inż. A. Perlm utter, W-wa ,Środkowa 11. tel. 10.00-30
— pr. i k.: inż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat
30, tel. 6.16-17 — wyk.: sp. płg. (m .mur. J. Dławichow- 
ski, W-wa, Bliska 21).

872. Dob. — 800 m3 — ul. Grochowska 173 — wł.: inż.
A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30 — pr. i k.: inż.- 
bud. A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 6.16-17
— wyk.: Przeds. bud. St. Woyda, W-wa, Poznańska 11, 
tel. 8.40-81.

873. D. m., 3 p. — 7000 nf* — ul. G rottgera 4 /6  ■—- 
w ł.: A. Cegelman, W-wa, Waliców 5, tel. 5.83-07 i I. Fried
man, Nowolipki 45, tel. 11.32-16 — pr. i k.: inż.-arch. 
J . Łęczycki, W-wa, Wspólna 20, tel. 9.43-63 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. K. Gawłowski, Ogrodowa 22).

874. D. m., 2 p. — 2000 m3 — ul. Szregera r. Kleczew- 
skiej — wł.: młż. Pomirscy, W-wa, Wolska 68 i E. Gier- 
gielewicz, W-wa, Grzybowska 32 — pr. i k.: inż.-arch. 
J . Kobyliński, W-wa, Kr. A lberta 12 — wyk.: Przeds. 
inż.-bud. J. Nachtman, Kryniczna 28, tel. 10.13-38.

875. D. m., 2 p. — 2500 m3 — ul. Szregera r. P rzy
byszewskiego — wł.: A. Fokczyńska, W-wa, Pl. Wilso
na 4 — pr.; k. i wyk.: patrz wyżej poz. 874.

876. D. m., 2 p. — 2000 m3 — ul. Szregera r. Kleczew- 
skiej — wł.: M. Fokczyński, W-wa, Pl. Wilsona 4 i E. 
Giergielewicz, W-wa, Grzybowska 32 — pr.; k. i wyk.: 
patrz wyżej poz. 874.

877. D. m., 1 p. — 1300 m3 — ul. Świętoslawska 213 -— 
wł.: A. Nikulin, W-wa, Świętoslawska 213 — pr. i k.: 
inż. J. Rybka, Pułtusk — wyk.: sp. gosp.

878. D. m., 1 p. — 1600 m3 — ul. Świętoslawska h. 
3232 — wł.: M. Bujnowski — pr. i k.: inż. J. Rybka, Puł
tusk — wyk.: sp. płg. (m. mur. St. Borzęcki, W-wa, Fo
cha 5).

879. D. m., 3 p. — 4200 m3 — ul. Grochowska 145-c — 
wł.: Kozakiewicz i Kozłowska, W-wa, Grochowska 139 — 
pr. i k .: A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. J . Balcerzak, W-wa, Kordeckiego 59).

880. D. m., part. —• 600 m° — ul. Ks. Ziemowita dz. 5
— wł.: młż. Kozłowscy, W-wa, Radzymińska 159 — pr.
i k.: inż.-bud. O. Ostkiewicz - Rudnicki, W-wa, Bracka 16 
—■ wyk.: vacat.

881. D. m., 3 p. — 4800 m:l — ul. Nobla dz. 4 — wł.: 
K. Zbrojomirski, W-wa, Zwycięzców 53 — pr. i k .: bud. 
K. Dobrzański, Szopena 4 — wyk.: sp. płg. (m. mur. M. 
Kowalski, W-wa, Grzybowska 68).

882. D. m., 1 p. — 1250 m3 — ul. Dąbrówki 5 — wł.: 
M. Szpilewski, W-wa, 6-go Sierpnia 16, tel. 9.34-45 — 
pr. i k.: inż.-arch. Z. Olszakowski, W-wa, Berezyńska 27, 
tel. 10.39-72 — wyk.: vacat .

883. D. m., 4 p. — 6596 m“ — ul. Ząbkowska 38 — wł.:
A. Rubinsztein, W-wa, Grochowska 127 — pr. i k.: inż.- 
arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. S. Schabiński, W-wa, Prochowa 4).

884. D. m., 3 p., of. — 4290 m3 — ul. Grochowska 52-1
— wł.: małż. Rudniccy, W-wa, Grochowska 52-1 — pr.
i k : inż.-arch .H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — 
wyk..: sp. płg. (m. mur. J . Balcerzak, W-wa, Kordeckiego 
59).

885. D. m., 3 p. — 2691 m" — ul. Grodzieńska 20 — 
wł.: E. Zylberman, W-wa, W rzesińska, 2, tel. 10.18-91 —- 
pr. i k .: inż.-arch. H. Baruch ,W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21
— wyk.: sp. płg. (m. mur. B. Spychalski, Jabłonna).

886. Dobud. — 650 m“ — ul. Pułtuska 20 — wł.: M. Bi- 
dziński, W-wa, Pułtuska 20 — pr. i k.: inż.-arch. H. Ba
ruch, W-wa, Złota 75 ,tel. 2.81-21 — wyk. sp. gosp.

887. D. m., 5 p. — 13600 m3 — ul. Czerw. Krzyża 16 
—• w ł.: młż. Wyszomirscy, W-wa, Al, Jerozolimska 21, tel. 
9.32-21 —• p r , : arch. A. Jawornicki, W-wa, Górnośląska 
20, tel. 9.18-03 — k .: ink-arch . J . Zaleski, W-wa, Piusa
11, tel. 8.53-43 — wyk.: Przeds. rob. bud. W. Mirosławski, 
W-wa, W ronia 3Q,. te l. 6.42-01.

888. D. m., 3 p. — 4100 m* — Al, Niepodległości dz. 18 — 
wł.: młż. Krysowie, W-wa, Długa 8, tel. 12.24-32 -— pr. 
: k .: inż.-arch. T. Galik, W-wa, Nowy Świat 59, tel. 6.15-30
i inż.-arch. St. Sosnowski, Trębacka 9, tel. 6.09-07 — 
wyk.: sp. plg. (m. m ur. St. Grzegorzewski).

889. D. m., 1 p. — 1050 m“ — ul. Miłobędzka dz. 65
— w ł.: młż. Ziembińscy, W-wa, Miodowa 23 — p r .: inż.- 
arch. I;. Tomaszewski, W-wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.26-05 
—■ k : inż. T. Miazek, W-wa, Dolna 41, teł. 9.77-26 — wyk.: 
w acat.

890. Dob. — 990 m“ — ul. Modrzewiowa dz. 1 — wł.: 
M. Stencel, W-wa, Modrzewiowa dz. 1 — pr. i k .: bud. 
J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10,20-98 — wyk.: sp. 
gosp.



891. Nad., 3 p-a — 616 m" — ul, Św. Wincentego 44 
*— wł.: młż. Siekierzyńscy, W-wa, Św. W incentego 44 —

pr. i k . : bud. J. Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98
— wyk.: sp. płg. (m. mur. S. Siekie'rzynski).

892. D. m. 2 p., —1 3000 m3 —■ ul. Dąbrowiecka dz. 5a
— wł.: H. Piasecka, W-wa, Dąbrowiecka 27 — p r . : inż.- 
arch. T. Bursze, W-wa, W awelska 32, tel. 8.10-39 —  k.: 
bud. A. Kowalski, Dąbrówki 12, tel. 10.06-09 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. F. Malczyk, W-wa, Ossowska 30).

893. D. m., 2i p. — 3000 m" — ul. Ursynowska h. 10377
— wł.: K. Żołędziowski, W-wa, M arszałkowska 51, tel.
8.84-15 ■—- pr. i k .: inż.-arch. T. Bursze, W-wa, Wawel
ska 32, tel. 8.10-39 — wyk.: Przeds. bud. W. Strzelecki, 
W-wa, Żelazna 82, tel. 2.50-56.

894. D. m., ,2 p. —  2000 m“ —  ul. Walecznych 11 — w ł.: 
J. Szmidt, W-wa, Lwowska 5, tel. 9.29-07 i A. Boufał, 
W-wa, Nowy Świat 41, tel. 2.92-31 — p r . : inż.-arch. B. 
Szmidt, W-wa, Ikara  17, tel. 7.20-45 —  k .: bud. R. Osto
ja  - Chodkowski, W-wa, Czerw. K rzyża 14, tel. 5.28-94
— wyk.: Stoł. Sp. Budowl., W-wa, Nowy Świat 41, tel,
2.92-31.

895. D. ni., 1 p. —  1400 m3 — ul Tyniecka dz. 14 — 
wl.: inż. Z. Zarzecki, W-wa, Lwowska 19, tel. 9.40-85 — 
pr. i k . : inż.-arch. St. Mizerski, W-wa, Widok 12, tel.
5.22-84 —• wyk.: B iuro inż.-bud. inż. Z. Zarzecki, W-wa, 
Lwowska 19, tel. 9.40-85.

896. D. m., 4 p. —  4000 ni3 —- Al. W ojska Polskiego — 
wł.: Dr. W. Kałuski, W-wa, Pl. Inwalidów 3 — pr. i k .: 
inż.-arch. Z, Tillinger, W-wa, Czackiego 10, tel. 12.78-48
— wyk.: sp. płg.

897. D. m., 1 p., ofic. — 1300 m“ —  ul. Puław ska 128
— w ł.: O. Rosnerowa, W-wa, Malczewskiego r. K rasic
kiego — pr. i k.: bud. R. O stoja - Chodkowski, W-wa, 
Czerw. Krzyża 14, tel. 5.28-94 — wyk.: Przeds. rob. bu
dowl. A. Wiediger, W-wa, Chłodna 32, tel. 6,63-67.

898. D. m., 3 p. —  3180 ma —  ul. Brylowska 12 — wł.:
G. i E. Persch, W-wa, N iska 54, tel. 11.84-54 —  pr. i k.: 
inż.-cyw. S. Hornowski, W-wa, Bednarska 24, tel. 2.48-23
— wyk.: sp. płg. (m. mur. A. Zantowski, W-wa, Ogrodo
wa 39).

899. Pnzer. i d. m., 1 p. —  600 m3 — ul. Mokotowska
62 — w ł.: sukć. Karszo - Siedlewskich, W-wa, (admin. A. 
Moszczyński, Górnośląska 11, tel. 9.55-51) —  pr. i k . : 
inż.-bud. W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — 
wyk.: sp. płg.

900. Przer. (d. zabytk.) — 900 m3 — ul. Nowomiejska
17  — wł. : N. Pieniążkowa (pełn. p. Skalski) — pr. i k .: 
inż.-bud. W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — 
wyk.: sp. płg.

901. D. m., 2 p. —• 2100 m8 — ul. S zustra  44 — wł.: 
młż. Piaskowcy, W-wa, Szustra 27, tel. 8.33-05 — pr. i 
k.: inż.-bud. W, Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31
— wyk.: sp. płg. (m. mur. Padarewicz, Piaseczno).

902. D. m., 3 p., ofic. —  2200 m3 —  ul. Marsz. Focha 
5/7 — w ł.: Przeworscy, W-wa, Trębacka 15, tel. 6.06-22
— pr. i k.: bud. J. Woliński,! W-wa, M arszałkowska 97, 
tel. 9.94-63 —  wyk.: Przeds. bud. I. Gadkowski, W-wa, 
Targowa 61, tel. 10.09-72.

903. D. m., 1 p. — 1500 m.3 — ul. Madalińskiego r. Ło
wickiej — w ł.: J. Sternfeld, F red ry  10, tel. 2.81-93 — 
pr. i k.: inż.-arch. R. Gutt, W-wa, W rońskiego 5, tel. 
9.05-75 —i wyk.: Przeds. bud. F. Sztykiel, W-wa, Kazi
mierzowska 55, tel. 9.21-47.

904. D. m., 4 p. — 5900 m8 — ul. Ceglana 21 — ’wł.: 
L. Zimiński, W-wa, Ceglana 7 — pr. i k . : arch. St. Gro- 
chowicz, W-wa, Mokotowska 45, tel. 8.30-04 — wyk.: sp. 
płg. (m. mur. St. Gorzkowski, W-wa, Grzybowska 128).

905. D. m , 1 p., szereg. —  1000 m3 — ul. Schregera 
r. Swarzewskiej —- w ł.: St. Rundo, W-wa, Smolna 40, tel.
5.11-93 —  pr. i k.: inż.-arch. S t Marzyński, W-wa, J a 
kubowska 16, tel. 10.15-14 — wyk.: Przeds. techn.-bud. 
Wł. Lejman, W-wa, Berezyńska 16, tel. 10.36-05.

906. D. m., 1 p., 2 czł. — po 800 m3 —  ul. Schregera 
r. Swarzewskiej — w ł.: N. Zandowa, W-wa, Al. Ujazdow
ska 18 — pr.; i wyk.: vide poz. nr. 905 wyżej.

907. D. m., 1 p. —  2100 m3 — ul. Krasickiego r. Gosz
czyńskiej — w ł.: Z, Welderowa, W-wa, Al. Jerozolimska
31 — pr. i k.: inż.-arch. H. Rutkowski, W-wa, Polna 52
— wyk.: sp. płg. (m. m ur. A. Napiórkowski, W-wa, 
Chmielna 72).

ŁÓDŹ.

Dane za czas 14 — 20.IX. 1936 zamieszczone zostały 
w N r. 42 B iu letynu Przetargowego, za czas 21 — 26.IX .
1936 w N r. 43.

852. D. m. part. —  300 m’ — ul. Lokatorska 17 —
'wł.: R. Sztajnke — pr. i k.: Inż. bud. J . Serwin, Łódź, 
ul. Dr. S terlinga 9, tel. 175-60 — wyk.: vacat.

853. D. m. part. i bud. gosp. — 300 m3 —• ul. Wiosen
na 14 — wł.: małż. Sitek — pr. i k.: bud. St. Wizner, 
Łódź, Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

854. D. m. part. — 150 m8 — ul. Zawiszy 22 —  wł.:
A. Ja tczak  — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, W igury 
9 — wyk.: vacat.

855. D. m. part. i oficyna — 400i ma —  ul. Franciszkań
ska dz. 99 — wł.: C. Bielińska — pr. i k.: bud. St. Wiz
ner, Łódź, ul. Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. 
gosp.

856. Nadb. I p. — 700 m3 — ul. Piastowska 27 — wł.: 
F r. Zaholicki — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, Obywa
telska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

857. D. m. part. — 400 m3 — ul. św. Zofji 8 — wł.: 
Wł. Kowalski — pr. i k.: Inż. F r. Śmiałkowski, Łódź, 
W ójtowska 6 — wyk.: sp. gosp.

858. Przeb. d. m. part. — ul. Zamenhofa 1 — wł.: 
F abrykant i Rozenblat — pr. i k.: Inż. Gawelski.

859. D. m. part. — 300 m“ — ul. Wic. Pola dz. 24 — 
wł.: Markiewicz i Mizerska — pr. i k.: Inż. J . Fuchs, Łódź, 
Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: sp. gosp.

860. D. m. I p. — 1500 m*1 — ul. Al. 1-go M aja 100 — 
wł.: małż. Folt i Jan ina Kopczyńska — pr. i k.: Inż. S. 
Derkowski, Łódź, ul. 6-go Sierpnia 70a, tel. 20(9-11 — 
w yk.: vacat.

861. D. m. I p. —-  700 m3 — ul. Szklarska zbieg In
flanckiej — wł.: małż. Kinderman — pr. i k.: Inż. J. 
Fuchs, Łódź, Pom orska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

862. Dob. i nadb- d. m. part. — 350 m3 — ul. Jagielloń
ska 9 — wł.: Helena Proppe — pr. i k.: Inż. F r. Śmiał
kowski, Łódź, W ójtowska 6 —- wyk.: sp. gosp.

863. Klinika ginekologiczna — 3000 m3 ■— ul. Główna 
30 —  wł.: Leon Strykowski ■— pr. i k.: Inż. Je rzy  Ber
liner, Łódź, ul. Piotrkowska 72 (Grand H otel), tel. 199-20
— wyk.: vacat.

864. D. m. I  p. — 700 n r  — ul. Tkacka 26a — wł.: 
małż. S teigert —  pr. i k . : bud. A. K rauss, Łódź, N aw rot 
8, tel. 259-39 — wyk.: vacat.

865. D. m. I  p. — ul. Mostowa — wł.: Leon T rajstm an
— pr. i k.: Inż. Fajnberg.

866. W illa part. — ul. Zagajnikowa 21 — wł.: Szmel 
M arkus — pr. i k.: Inż. P. Lewy, Łódź, Przejazd 6, tel. 
210-45 — wyk.: vacat.

867. D. m. I II  p. — ul. Cegielniana 36a i 36b — wł.: 
Zjednoczone Towarzystwo Wyrobów Jutowo-Dzianych — 
pr. i k.: Inż. Fajnberg.

868. Dob. i d. m. III  p. — 10001 m3 — ul. Kościuszki 3 — 
wł.: Herszenberg — pr. i k . : Inż. Jerzy  Berliner, Łódź, 
Piotrkowska 72 (Grand-Hotel), tel. 199-20 — wyk.: vacat.

869. D. m. IV p. — ul. Al. Kościuszki 52 — wł.; 
Lewy i Alenberg — pr. i k.: Inż. I. Gutman i L. Oli, 
Łódź, Gdańska 98, tel. 130-20 —• wyk.: vacat.

870. Bud. Kotłowni — 1000 n f  — ul. Al. Kościusz
ki 95 — w ł.: B. Kulesza — p r. i wyk.: Inż. R. Hans, 
Łódź, ul. Kilińskiego 96, tel. 192-62 — wyk.: vacat.

871. D. m. I  p. -— 800 m8 — ul. Obywatelska 4 — 
wł.: H onorata Rychlewska — pr. i k.: bud. St. Wizner, 
Łódź, Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

872. D. m. I II  p. —  ul. Radwańska 20 wł.: A. Ham 
burger — pr. i k . : Inż. P. Lewy, Łódź, ul. Przejazd
6, tel. 210-45 —- wyk.: vacat.

873. D. m. III  p. — ul. Czerwona 3 — wł.: Ham



burger — pr. i k.: Inż. P. Lewy, Lodź, Przejazd 6, tel. 
210-45, — wyk.: vacat.

874. D. m. II p. — 1800 ml3 — ul. Brzeżna 13/6 
pare. — w ł.: małż. Zehrman —  pr. i k .: Inż. R. Hans, 
Łódź, ul. Kilińskiego 96 —■ tel. 192-62 — wyk.: sp. gosp.

875. Przeb. poddasza — 300 m3 — ul. W igury 3 — 
wł.: Fiedler — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, Nawrot
8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

876. D. II p. — 1600 m3 — ul. Niemcewicza 16
— wł.: J. Koper — pr. i k.: bud. St. Wiizner, Łódź, O- 
bywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

877. Nadb. d. m. I p. — 400 m3 —ul. F ała ta  11 
-— wł.: Z. Janczak — pr. i k .: Inż. H. Pili, Łódź, Dąbrow
ska 32 — wyk.: vacat.

878. Bud. pawilonu, P ark  Poniatowskiego -— w ł.: 
Zarząd Miejski m. Łodzi —• p r .: Wydział P lantacji.

879. D. m. I p. — 850 ma — ul. Biegańskiego 7 — 
wł.: St. Kmiecińska — pr. i k.: bud. St. W izner, Łódź, 
ul. Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp. gosp.

880. Przeb. d. m. — ul. Główna 23 — wł.: Haessner.
881. D. m. I p. — 760 m:l — ul. Jaskrow a 4 — wł.: 

Frydbergowa — pr. i k .: Inż.-arch. B. Sydrański, Łódź, 
ul. Żeromskiego 12, tel. 121-37 — wyk.: vacat.

(Dane za czas 4.X. — 10.X. 1936).
882. D. m. part. — 400 m3 — ul. Tarnowska 10 — 

w ł.: H. Zinka — pr. i k .: Inż. Z. Rydzewski, Łódź, Gdańska 
106 ,tel. 200-59 — wyk.: vacat.

883. D. m. part. — 600 nf' ul. Srebrna 15 — wł.: St. 
W asiński — pr. i k . : Inż. Rodewald, (Inspekcja budo
wlana) Zarz. m. Łodzi.

884. D. m. part. — 300 m3 — ul. Dzika 37 — w ł.: T. 
Kunikowski — pr. i k.: Inż. K. Woźnicki, Łódź, W igury
9 — wyk.: sp. gosp.

885. D. m. I p. — 680 m° — uł. Popiela 5 — w ł.: R. 
Bartczyk — pr. i k . : Inż. K. Woźnicki, Łódź. W igury 9 
-— wyk.: sp. gosp.

886. Budowa pawilonu, P ark  Poniatowskiego — w ł.: 
„Kropla Mleka” — p r . : Inż. W. Sawczyk.

887. Przebud. banku, ul. Piotrkowska 74 — w ł.: Bank 
Handlowy w W-wie, oddział w Łodzi — pr. i k . : bud.
A. Krauss, Łódź, N aw rot 8, tel. 259-39 — wyk.: vacat.

888.. D. m. I p. — 800 m3 ul. Em ilji P la te r 8 -— w ł.: 
Elza K rygier — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, Oby
watelska 30 tel. 162-50 — wyk.: vacat.

889. D. m. part. — 400 m“ — ul. Próżna dz. 20 — w ł.:

J . W itczak —  pr. i k .: bud. A. Krauss, Łódź, Nawrot }, 
lei. 259-39 —  wyk.: sp. gosp.

890. D. m. part. — 300 m3 — ul. Sienkiewicza 159 — 
wł.: B. Grycenmacher — pr. i k .: Inż. J . Fuchs, Łódź, 
ul. Pomorska 5, tel. 245-33 — wyk.: sp. gosp.

891. D. m. part. —• 300 m’ —  ul. Sierakowskiego 84 — 
w ł.: W asiak i Tomczak — pr. i k .: Inż. P. Baszkirów, 
Łódź, ul. S rebrzyńska 75, m. 4 — wyk.: vacat.

892. D. m. I II  p. — 5000 m“ — ul. Limanowskiego 89 
wł.: Alojzy Heine — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź ul. D ą
browska 32 —  wyk.: vacat.

893. Nadbud. poddasza — 500 m3 — ul. Wilsona 3 — 
wł.': St. Wycecha —> pr. i k.: Inż. St. Kowalski, Łódź, Łą
kowa 22 tel. 147-90 — wyk.: vacat.

894. D. m. III  p. —i ul. Al. 1-go M aja 43 — w ł.: J . Be- 
rowicz{ — pr. i k . : Inż.\ P. Sperr, Łódź, Zawadzka 22, tel. 
136-58 — wyk.: vacat.

895. Nadb. i dob. II  p. — ul. Obornicka 5 — w ł.: R. 
Hampel — pr. i k . : Inż. Jachołkowski.

896. D. m. I II  p. — ul. Leszno 1 — wł. D. Epsztajn
— pr. i k . : Inż. K irsztajn.

897. Przebudowa bram  na cele mieszkalne — ul. Wod
na 25 — wł.: Zarząd Miejski ni. Łodzi, pr.: Oddział Bu
dowy Gmachów Miejskich.

898. D. iji. I II  p. — ul. Wólczańska zbieg Radwańskiej 
-— wł.: Otton Goldamer — pr. i k.: Inż. P. Lewy, Łódź, 
Przejazd 6, tel. 210-45 —  wyk.: vacat.

899. D. m. part. — 400 m" — ul. Rydla dz. 15 — w ł.:
H. B urchardt — pr. i k.: Inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowska
32 — wyk.: vacat.

900. D. m. part. — 300 m“ —j ul. Pograniczna 9 —  w ł.: 
L. Smulski — pr. i k .: bud. A. Krauss, Łódź, Nawrot 8, 
tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

901. D. m. part. — 250 m3 — ul. Pograniczna 33 — w ł.: 
St. Ozimiński — pr. i k . : bud. A. Krauss, Łódź, Nawrot
8, tel. 259-39 — wyk.: sp. gosp.

902. D. m. part. — 300 m3 — ul. 10 Lutego 5 — wł.: 
M. Gonzega i Rotowski — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, 
Obywatelska 30, tel. 162-50 —• wyk.: vacat.

903. Przeb. sali fabr. na mieszk. (w poprzecznej oficy
nie) ul. Zachodnia 66 — w ł.: G. Joskowicz — pr. i k.: 
Inż. A. Goldberg, Łódź, ul. A ndrzeja 11, tel. 115-98 — 
w yk.: sp. gosp.

904. D. m. part. —  300 m0 — ul. Miljonowa 129 — wł.: 
Fel. Pryczek —  pr. i k.: bud .St. Wizner, Łódź, Obywatel
ska 30, tel. 162-50 — wyk.: sp.; gosp.

905'. D. m. part. — 400 m" — ul. Zapolskiej 52 — wł.: 
L. Pawlik —  p r .i k.: Inż. H. Pili, Łódź, Dąbrowska 32 — 
w yk.: vacat.

Z  REJESTRU FIRM
WARSZAWA.

B. 6319. „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Ulepszonych 
Nawierzchni „S trada”, S. Akc.”. Przedmiotem spółki jest 
budowa dróg i nawierzchni, odwadnianie, budowa tuneli
i mostów i t. p. oraz wykonywanie wszelkich wogóle ro
bót budowlanych nadziemnych i podziemnych. Uchwałą 
walnego zgromadzenia akcjonariuszów z dn. 27 kwietnia 
3936 r. zmienione zostały par. 2 i 3 sta tu tu  spółki.

9/VII-36.
B. 6643. „Zakłady Kauczukowe „Piastów ”, Sp. Akc.”. 

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden 
członek zarządu z prokurentem . Członek zarządu Fryde
ryk Muller upoważniony został do samodzielnego repre
zentowania spółki.

24/VII-36.
B. 4232. „C erm at” sp. z ogr. odp.”. Ber vel Bernard 

Szulkin z zarządu ustąpił. Na członka zarządu wybrany 
został Bolesław Helman. Prokura Leonii Szulkin wygasła.

7/VII-36.

B. 9364. „Towarzystwo Budowy Tanich Domków, sp. z 
ogr. odp.”. F irm a została zmieniona i obecnie brzmi: „Inż. 
Wacław Polkowski i S-ka. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- 
Budowlane, sp. z ogr. odp.”.

4/VII-36.

B. 7322. „Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów 
Ostrowieckich”. Zarząd obecnie stanowią: Wacław Dąb
rowski, Andrzej Zalewski.

30/VI-36.
B. 6066. „Fabryka Okuć Budowlanych, Bracia Lubert

Sp. Akc.”. Joannie Wandzie Lubertowej udzielono łącznej 
prokury.

30/VI-36.

B. 9756. „Towarzystwo Przemysłu Ceramicznego „Te- 
pece” sp. z ogr. odp.”. K apitał zakładowy został podwyż
szony o 5.000 złotych i obecnie wynosi 15.000 złotych. Za
rząd stanowią: Henryk Sztejnberg, Chaja W ajntraub, 
Azryel Kowalski.

24/VI-36.
B. 3329. „Stołeczne Towarzystwo Budowlane i Meliora

cyjne Sp. Akc.”. Zarząd obecnie stanowią: Adam Ponikow
ski, Czesław Zakaszewski, Józef Kasperski, Bronisław Rud
nik, Anna Ponikowska.

24/VI-36.
A. XLIV 214. „Przedsiębiorstwo Robót Brukarskich 

Julian i Feliks Rurkiewiczowie” w W arszawie, Waliców
17. Prowadzenie robót brukarskich. Julian Rurkiewicz, F e
liks Rurkiewicz. Spółka jawna. Spółkę reprezentują dwaj 
spólnicy łącznie.

22/VII-36.



B. 10.255. „Wołyńskie Zakłady Kaolinowe i Ceramicz
ne, sp. z ogr. odp.” w W arszawie, Orla 6. Eksploatacja
i sprzedaż kaolinu, innych metali i minerałów, przeróbka 
surowca kaolinowego i sprzedaż wyrobów z tego surow
ca, przeróbka innych surowców, wyrób i sprzedaż przed
miotów ceramicznych, oraz eksploatacja kolejki prowadzą
cej ze wsi Bielczaki do stacji Moczulanka. K apitał zakła
dowy 75.000 złotych. Zarząd: Zygmunt Renglewski, Jud 
ka Eszel Flancrajch, Leon Winogradow.

24/VI-36.
A. XLIII 134. „Towarzystwo Robót Budowlanych Inż.

B. Lencki, W. Rybczyński i S-ka. F irm a obecnie brzmi: 
„Towarzystwo Robót Budowlanych inż. B. Lencki, W. Ryb
czyński i S-ka, właściciele: W. Rybczyński, A. Ostrowski, 
J. Cejtlin, spółka jaw na”. Bogusław Lencki ze spółki u stą 
pił. Lokal firm y przy ulicy Królewskiej 25.

2/VII-36.
A. XLIV 202. „Biuro Techniczne Inż. M. Niemczyński” 

w W arszawie, Chmielna 128. Roboty instalacyjne i bu
dowlane. Mikołaj Niemczyński..

1/VII-36.
B. LXXI 10.269. „Konstrukcje Stalowe, sp. z ogr. odp.” 

w W arszawie, Moniuszki 10. Zbyt w k ra ju  i zagranicą 
wszelkich konstrukcji stalowych. K apitał zakładowy 25.000 
złotych. Zarząd: Konrad Młodecki.

10/VII-36.
B. 8399. „Biuro Techniczne Budownictwo Sanitarne,

sp. z ogr. odp.”. Zarząd obecnie stanowią: Wacław Pryf- 
ke, W iktor Rudowski.

3/VII-36.
B.10.283. „Józef i Leopold Wienckowie, sp. z ogr. odp.”, 

w Radzyminie. Eksploatacja cegielni Różowo w Radzymi
nie. K apitał zakładowy 10.000 złotych. Zarząd: N atan 
Frenkiel Józef Wiencek, Leopold Wiencek.

20/VII-36.
B. 5580. „Zjednoczone Fabryki Portland Cementu „Fir- 

ley”, Spółka Akcyjna”. Zarząd obecnie stanowią: Hipolit 
Gliwic, W iktor Kutten, Antoni Schimitzek, Feliks Bankier, 
Roman Knoll.

16/VII-36.
B. 9770. „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane 

„Sabo” sp. z ogr. odp. Lokal firm y przy ul. Polnej 72 
m. 11.

19/VI-36.

GDYNIA.
Do re jestru  handlowego, dział A. Nr. 307, dnia 13 czerw

ca 1936 wpisano: Przedsiębiorstwo Budowlane „Pion”, W ła
dysław Downarowicz i S-ka. Siedziba przedsiębiorstwa: 
Gdynia, ul. Tatrzańska 32. Przedmiot przedsiębiorstwa: 
prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego i robót budow
lanych. Spólnikami są: Władysław Downarowicz i Paweł 
Michalik. Spółka jawna.

Do rejestru  handlowego, dział A. Nr. 310 wpisano 15 lip
ca 1936: Przedsiębiorstwo Budowy Z. Suski, budowniczy. 
Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. Ujejskiego Nr. 34. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo budowlane. 
Właścicielem firm y jest Zygmunt Suski.

Do rejestru  handlowego, dział A. Nr. 312 wpisano 17 lip
ca 1936: Franciszek Hedrych, Budowniczy, Przedsiębior
stwo Robót Budowlanych. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdy
nia, ul. Władysława IV. 23 m. 35. Przedmiot przedsiębior
stwa: wykonywanie wszelkich prac w zakres budownictwa 
wchodzących z wyjątkiem robót wodnych. Właścicielem f ir 
my jest Franciszek Hedrych.

Do rejestru handlowego, dział A. Nr. 309 wpisano 27 
czerwca 1936: Przedsiębiorstwo robót budowlanych Józef 
Langiewicz, architekt budowniczy, dawniej Brunon Kowal
ski. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. Świętojańska 
127. Przedmiot przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo robót 
budowlanych. Właścicielem firm y jest Józef Langiewicz.

Do rejestru  handlowego, dział A. Nr. 311 wpisano 17 
lipca 1935: Eryk Wallotek, Hurtownia Rur i Materiałów 
Instalacyjnych. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, Śląska 
19. Przedmiot przedsiębiorstwa: sprzedaż na rachunek w ła
sny wszelkich materiałów instalacyjnych, do wodociągów, 
kanalizacji i centralnego ogrzewania oraz żelaza i artyku
łów technicznych. Właścicielem firm y jest E ryk Wallotek.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział A. pod Nr. 301,
29 kwietnia 1936 wpisano firm ę: Arch. Ludwik Witkowski, 
Przedsiębiorstwo budowlane i biuro architektoniczne. Sie
dziba przedsiębiorstwa: Orłowo Morskie, ul. Klonowa 3a.

Przedmiot przedsiębiorstwa: wykonywanie budowli. W ła
ścicielem firm y jest Ludwik Witkowski. Przeniesiono z urzę
du z re jestru  handlowego Sądu Grodzkiego w Wejherowie, 
dział A, Nr. 242.

Do re jestru  handlowego, dział A. Nr. 235 przy firm ie: 
Przedsiębiorstwo Budowy, inżynier Zygmunt Mięsowicz, 
rządowo uprawniony architekt, 1 lipca 1936 wpisano: inż. 
arch. Dyonizemu Olańskiemu udzielono prokury sam oist
nej.

Do rejestru  handlowego, dział A. Nr. 314, 18 lipca 1936 
wpisano: Antoni Wolf, m istrz m urarski i ciesielski. Przed
siębiorstwo Robót Ziemnych, Betonowych, M urarskich i Cie
sielskich, Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia 4, ul. Chyloń
ska Nr. 11. Przedm iot: przedsiębiorstwo robót ziemnych, 
betonowych, m urarskich i ciesielskich. Właścicielem firm y 
jest Antoni Wolf.

Do re jestru  handlowego, dział B. Nr. 64 przy firm ie: 
Inż. K. Krzyżanowski i S-ka, Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością, 18 czerwca 1936 dopisano: Uchwałą w al
nego zgromadzenia spólników z 8 m aja 1936 spółkę roz
wiązano. Inż. S tefana Strokowskiego ustanowiono likwida
torem  spółki.

W tutejszym  rejestrze handlowym, dział A. Pod Nr. 261 
dnia 30 listopada 1935 wpisano: F irm a obecnie brzmi- 
„Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Dypl. Inż. Kazi
mierz Daniłłowicz”. Siedziba przedsiębiorstwa: Wejherowo, 
ul. Hallera Nr. 8. Przedmiot przedsiębiorstwa: wykonywa
nie robót lądowych i wodnych. Właścicielem firm y jest 
Dypl. Inż. Daniłłowicz. Przeniesiono z urzędu z rejestru  
handlowego Sądu Grodzkiego w Wejherowie, dział A, Nr. 
261.

ŚLĄSK.

Do re jestru  handlowego B. 759 wpisano dnia 7 czerwca
1936, przy firm ie „Termo”, Urządzenia Centralnego Ogrze
wania, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K ato
wicach, że członkiem zarządu został ustanowiony Dr. Ru
dolf Quest w miejsce ustępującego Franciszka Jaschika.

Do re jestru  handlowego B. 1370 wpisano dnia 12 czerw
ca 1936 przy firm ie „Drogi”, Przedsiębiorstwo robót bru
karskich, szosowych i podziemnych, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Katowicach, że uchwałą wspólników 
z dnia 4 kwietnia 1936 o rozwiązaniu spółki otwarto li
kwidację. Likwidatorem jest Dyonizy Mędlewski.

Do re jestru  handlowego A. 3014 wpisano dnia 10 czerw
ca 1936, firm ę o brzmieniu: Krall i Konowski, przedsię
biorstwo budowlane, spółka jawna w Piotrowicach Śląskich. 
Siedzibą spółki są Piotrowice Śląskie, powiat Pszczyna. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wykonywanie wszel
kich robót wchodzących w zakres budownictwa oraz zaku
pywanie i sprzedaż materiałów budowlanych. Spólnikami 
jawnymi są: Józef Krall i Jan  Konowski.

Do re jestru  handlowego B. 717 Katowice wpisano dnia
19 czerwca 1936 przy firm ie „Sztuka”, Przedsiębiorstwo 
Budowlane, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie
dzibą w Katowicach, że członkami zarządu zostali ustano
wieni Dr. Gotthold W arkotsch i Wilhelm Libera w miej
sce ustępujących D-ra W altera Sroki i Pawła Spillera.

Do re jestru  handlowego A. 3019 wpisano dnia 19 czerw
ca 1936, firm ę Jan  Nawrocki, budowniczy, przedsiębior
stwo budowlane, z siedzibą w Piotrowicach Śl. i je j wła
ściciela Jana Nawrockiego. Przedmiotem przedsiębiorstwa 
jest wykonywanie budowli wszelkiego rodzaju.

WILNO.
Do R ejestru Handlowego wpisano dnia 8/IV . 1936 r.

A. 13681/11 F irm a: „Inżynier J. Rewkiewicz i S-ka, Biu
ro Inżynieryjne spółka jawrta”. Siedziba spółki Wilno, ul. 
Portowa 5/11.

Do Rejestru Handlowego, dział A. 1244/11 w dniu 2 
czerwca 1936 roku wciągnięto: F irm a: „Biuro Budowlano- 
Przemysłowe in. Mieczysław Chrapek i inż. M arjan Sie
lanka w Lidzie, Spółka”. Obecnie firm a: „Biuro Budowla
ne Inżynierowie M. Chrapek - Chortyński i M. Sielanka 
Spółka”. Siedziba Wołożyn.

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie, 
Wydziału Zamiejscowego w Lidzie A. 2354 w dniu 24 
czerwca 1936 roku wciągnięto: F irm ę: „Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych i Budowlanych inż. J. Baczewski
i R. Nowikow, Spółka” wykreślono z powodu likwidacji.



Do Rejestru Handlowego A. 2184 w dniu 19 czerwca 
1936 roku wciągnięto: F irm a: „Przedsiębiorstwo robót 
techniczno - budowlanych — Kresbud — Mikołaj Miaśni- 
kow”. Siedzibę przedsiębiorstwa przeniesiono do Grodna, 
ul. Piłsudskiego 3.

RÓŻNE.

Nr. 163. 12 czerwca 1936 r. przy firm ie: „Kamienio
łomy Czerwonego Piaskowca „Tumlin - Gród”, sp. z ogr. 
odp. w Tumlinie”. F irm a wykreślona z rejestru , wobec 
rozwiązania i zlikwidowania.

Nr. VI/339. 15 czerwca 1936 roku. „Kamieniołomy 
Czarnów - Ślichowice” , sp. z ogr. odp. w Kielcach. Plac 
M arszałka Piłsudskiego' Nr. 3. Przedmiot przedsiębiorstwa: 
eksploatacja i wysyłanie kam ienia z góry kamiennej w 
Czarnowie, pow. kieleckiego. K apitał zakładowy 10 tysięcy 
złotych. Zarząd należy wyłącznie do Józefa U rbajta.

Nr. 326. 23 m arca i 27 m aja 1936 r. przy firmie 
„Wapno i Kamieniołomy, Spółka Akcyjna w Kielcach”. 
Siedzibę spółki przeniesiono do Jaworzni, pow. kieleckiego. 
Członek zarządu Jerzy Pilecki z zarządu wystąpił, a na 
jego miejsce powołany Jan  Nassalski. Prokura Bolesława 
Markiewicza została odwołana.

Nr. XIII/8477. Dnia 10 czerwca 1936 roku. „Majloch 
Rabinowicz, Cegielnia „Podwietrznia” w Kielcach, ul. Po
niatowskiego 52. Przedmiot — prowadzenie cegielni mecha
nicznej. Właściciel — Majloch Rabinowicz.

Nr. 825. Dnia 1 lipca 1936 r. przy firm ie: „Zakłady 
Wapienne „W ietrznia” Aj Zagajski i Synowie w Kielcach”. 
F irm a obecnie brzmi: „Zakłady W apienne „W ietrzna” A. 
Zagajski i Synowie w Kielcach, właściciele: H. Zagajski 
i S-ka”.

W rejestrze handlowym, dział B. Nr. 13 przy firm ie: 
Fabryka Wyrobów Ceramicznych —  Krotoszyn i Przysieka
— spółka akcyjna, wpisano dnia 24 czerwca 1936 r., że 
firm a brzmi obecnie: Fabryka Wyrobów Ceramicznych w 
Krotoszynie, dawniej Auerbach — Sp. z ogr odp. Siedzi
bą spółki je s t Krotoszyn. Przedmiotem działania spółki jest 
prowadzenie fabryki wyrobów ceramicznych, sprzedaż 
tychże wvrobow, jak  również przedsiębranie czynności, 
związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów ceramicz
nych. K apitał zakładowy wynosi sto tysięcy złotych. Do 
reprezentowania spółki uprawnieni są: Inż. Wacław Ko
nieczny, inż. Feliks Godlewski i dr. Stanisław Kłusek, 
wszyscy z Poznania.

8727. F irm a: „Chuna Mankier, roboty brukarskie i ziem
ne w Brześciu n /B ”, zmieniła przedmiot swego przedsię
biorstwa i nazwę na: „Przedsiębiorstwo robót budowla
nych i brukarskich oraz różnych dostaw Ch. Mankier w 
Brześciu n/B ., ul. Sportowa 2”.

Sąd Okręgowy w Krakowie, wydział II. handlowy w sp ra
wie firm y: E. Uderski i Spółka, przedsiębiorstwo budowli 
żelazno-betonowych w Krakowie postanaw ia: wpisać do re 
jestru  handlowego:

W ykreśla się prokurę D-ra Tadeusza Dybowskiego. U- 
dzielono prokury Stefanii Dybowskiej, k tóra podpisywać 
będzie firm ę spółki jedynie albo z Salinem Freundem, albo 
z prokurentką M arią Freundową.

D ata wpisu: 4 lipca 1936.
Dnia 14 września 1936.
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II. handlowy, posta

nawia :
Wpisać do re jestru  handlowego:
Brzmienie firm y: „W ytwórnia pieców kaflowych „Zdun”,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.
Przedmiot przedsiębiorstwa: Wydzierżawienie fabryki 

pieców kaflowych, będącej własnością Marii Gnidzińskiej, 
a urządzonej w realności, położonej w Krakowie przy ul. 
Rydlówka 14, wytwarzanie kafli i wykonywanie wszelkich 
prac w zakres kaflarstw a wchodzących

K apitał zakładowy wynosi 10.000 zł.
Członkami zarządu spółki są: Michniak Kazimierz, m istrz 

kaflarski, zamieszkały w Krakowie, ul. F lisacka 3 „a” i 
Stanisław Ptak, m istrz kaflarski, zamieszkały w K rako
wie przy ul. Królowej Jadwigi 25.

Do re jestru  handlowego dział A. N r. 1079 przy firm ie: 
Toruńska Spółka Budowlana Harwot, Mrowieć i S-ka, To
ruń, dnia 18 lipca 1936 wpisano:

Spólnik Dr. Józef Boruta ze spółki ustąpił.

Do rejestru  handlowego dział A. pod Nr. 833 przy f ir 
mie Cegielnie Grębocińskie inż. Józef Chrzanowski — Grę
bocin, dnia 20 lipca 1936 wpisano:

F irm a obecnie brzmi: „Cegielnie Grębocińskie inż. Józef 
Chrzanowski właściciele inż. Józef i Getruda Chrzanow
scy”, Grębocin.

Przedmiotem firm y jest wytwarzanie wszelkiego rodza
ju budowlanych wyrobów ceramicznych jak cegły pełnej, 
pustakowej i t. p.

Dnia 4 czerwca 1936 pod Nr. I. 60 firm ę Bracia Jarysz, 
budowniczowie, przedsiębiorstwo budowlane naziemne i dro- 
gowo-wodne, Poznań, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wykonywanie 
robót budowlanych naziemnych i drogowo-wodnych. Kapi
ta ł zakładowy wynosi 15000.— złotych. Członkami zarządu 
są: Józef i Tomasz Jaryszowie.

Do re jestru  spółdzielni Sądu Okręgowego w Lublinie, 
dział B. Nr. 481, 3 sierpnia 1936 wciągnięto wpis:

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Inż. Arch. W. 
Wojciechowski i M. Sokołowski”, spółka z ograniczoną od
powiedzialnością”. Siedzibą spółki jest Lublin, ulica Hipo
teczna Nr. 4. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki stanowi 
prowadzenie robót budowlanych, mostowych, budowlano- 
drogowych, wodnych, melioracji i t. p.

K apitał spółki wynosi sumę 10.000 złotych.
Zarząd składa się z obydwu wspólników W ładysława W oj

ciechowskiego i M ariana Sokołowskiego.
Dnia 8 m aja 1936 Nr. 5 (W ronki) przy firm ie M. Mazur 

i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W ron
kach, że firm a brzmi obecnie: M. Mazur i S-ka, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, biuro techniczno-budowla
ne., Poznań. Siedzibę spółki przeniesiono do Poznania i 
rozszerzono działalność przedsiębiorstwa także na prowa
dzenie biura techniczno-handlowego. Aniela Ziółkowska u- 
stąpiła z zarządu, a w jej miejsce wybrano Maksymiliana 
Mazura.

Dnia 16 m aja 1936 Nr. 451 przy firm ie Fabryki W yro
bów Ceramicznych, Krotoszyn Przysieka, spółka akcyjna, 
Poznań, że członkiem zarządu wybrano Dr. Stanisława Klu
ska.

Dnia 18 m aja 1936 Nr. 1 (Śmigiel) przy firm ie Klinkier, 
cegielnia w Przysiece, Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością, że członek zarządu, M arian Czubek, ustąpił. Na 
członków zarządu wybrano Dr. Stanisława Kłuska, inż. 
W acława Koniecznego, którzy reprezentują spółkę łącznie. 
Dnia 24 lipca 1936 przy tejże firm ie, że dalszym członkiem 
wybrano inż. Feliksa Godlewskiego. F irm a brzmi odtąd: 
Klinkier, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cegiel
nia w Przysiece. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowa
dzenie fabryki klinkieru drogowego i budowlanego oraz in
nych wyrobów ceramicznych w Przysiece S tarej (pow. Ko
ściański), sprzedaż tych wyrobów, jak  również przedsię
branie czynności, związanych z produkcją i sprzedażą wy
robów ceramicznych, w szczególności budowa dróg klinkie
rem  lub innymi m ateriałam i drogowymi. Kapitał zakłado
wy wynosi 500000.— złotych.

Dnia 18 m aja 1936 Nr. 19 (Śrem) przy firm ie Kamie
niołomy Tatrzańskie, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Kórniku, że w miejsce ustępującego członka za
rządu inż. Marcelego Marchlewskiego, członkiem zarządu 
jest Jan  Gmytrasiewicz. Uchwałą z dnia 24 lutego 1936 
otw arto likwidację spółki. Likwidatorem jest Jan  Gmytra
siewicz.

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Łomży, 
działu „B” Nr. 53/IV  wciągnięto 23 września 1936 roku 
przy firm ie „A. Piątkowski i S-ka, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Przyborowie”. Aktem notarialnym  29 
kwietnia 1936 roku Nr. Rep. 700, sporządzonym u Nota
riusza Zygmunta Nowickiego w W arszawie, przedsiębior
stwo zostało wydzierżawione firm ie „Centrożwir, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w W arszawie, przy ul. 
Wspólnej 38” na trzy  la ta  — do 28 kwietnia 1939 roku 
włącznie, przy czym firm a „Centrożwir” nie odpowiada za 
długi i zobowiązania firm y „Piątkowski”, powstałe do cza
su zawarcia dzierżawy (§ 11 aktu  dzierżawy). Zarząd na
leży do M ichała-Zygmunta Zalewskiego Moszoro, zam. w 
Zegrzu, M ajera Mundlaka, przy ul. Wspólnej 38, Stanisła
wa Domańskiego, przy ul. Czerwonego Krzyża 11, obaj 
w W arszawie.
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CENY CEGŁY, TARYFY KO LEJO W E I REPRESJE

. .Wobec ustabilizowania się cen cegły w  rejonie podstołecznym  ... osadzeni ... zwolnie
ni zostali z obozu odosobnienia w Berezie.

Słuszne i na czasie zarządzenie. Opinia publiczna przyjm uje z  ulgą fa k t  zwolnienia 
z Berezy przemysłowców ceramicznych, uważając, że w  sprawach gospodarczych is t
n ieją wystarczające instrum enty działania w ręku rządu i samorządu, którym i można 
utrzym ać ład i um iar w zakresie cen, bez uciekania się do środków prewencyjnych  
i „pedagogicznych“ w sty lu  Berezy.

(Codz. Gaz. Handl. N r  230).

Nieomal co rok chronicznie przeżywamy coś na 
kształt „gorączki ceglanej “. Pewien odłam prasy 
stołecznej naprzód sygnalizuje brak cegły na ryn
ku warszawskim, potem alarmuje opinię publicz
ną zwyżką cen, cegły. W 1933 roku z tego powodu 
wydana została bojowa taryfa na cegłę do rejonu 
podwarszawskiego, obniżona o 50%.

W r. b., gdy ponownie objawiła się owa „go
rączka", temperatura podniosła się tak raptownie, 
że lekarze, bez uprzedniego zbadania przyczyn tej 
„choroby", telefonicznie podobno nakazali „dla 
przestrogi" wysłać kilku ceglarzy warszawskich
— do Berezy. Poza tym Min. Komunikacji wyda
ło znów bojową obniżoną taryfę, nie wątpimy, jak 
to wiemy z praktyki — z bardzo ciężkim sercem.

Przyznajemy się, że tegorocznym przebiegiem 
gorączki ceglanej i sposobami leczenia takowej 
nawet my, ceglarze, przyzwyczajeni do traktowa
nia nas jako obywateli II klasy, zostaliśmy poważ
nie zaskoczeni. A jak na to zapatruje się należy
cie orientująca się bezstronna gospodarcza opinia 
publiczna — o tym mówi podana wyżej notatka 
C. G. Handl.

Tej niezwykłej z punktu widzenia gospodar
czego sprawie chcielibyśmy poświęcić kilka słów. 
W państwach o ustroju nietotalnym, w których 
obrót gospodarczy nie podlega określonym prze
pisom i rygorystycznym zarządzeniom co do cen, 
ceny regulują się podażą i popytem. A więc przy 
zmniejszonym popycie, a zwiększonej podaży ceny 
obniżają się, i odwrotnie. Wyjątki stanowią te to

wary, co do których ustalone zostały autoryta- 
rywnymi przepisami maximalne ceny i to na zasa
dzie uprzedniej skrupulatnej analizy kosztów wy
twórczych.

Ten aksjomat ekonomiczny ma u nas zastoso
wanie do wszystkiego, za wyjątkiem do cegły. 
Kiedy w r. z. Dyrekcje Lasów Państwowych rap
tem podniosły wskutek dużego popytu cenę drew
na w lasach w niektórych wypadkach o 80%, wszy
stko było w porządku. Tak samo w porządku było 
znaczne podniesienie cementu (z zł 2.— do zł 3,75), 
natomiast uważa się za nienormalne, jeżeli z tych 
samych powodów zwyżkuje cena cegły nie o 90 lub 
100%, lecz o 10 — 15%.

Zapytujemy — dlaczego D. L. P. lub cementow
niom wolnd podnosić cenę tak znacznie, a nam nie 
wolno cen ruszać? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Skoro cena cegły w latach 
1930 — 33 obniżyła się tak znacznie, że szereg za
kładów przerwać musiało produkcję, a reszta 
sprzedawać musiała cegłę świadomie niżej kosz
tów własnych, czy kto zatroszczył się naszym lo
sem? Na odwrót, z chwilą bowiem polepszenia się 
koniunktury budowlanej i nieznacznego polepsze
nia się cen cegły spotykaliśmy się z żądaniem sta
bilizowania cen cegły na poziomie niżej kosztów 
własnych produkcji, — jednym słowem zażądano 
od nas, byśmy cegłę sprzedawali stale po cenach 
niżej kosztów własnych, bo od tego zależy ożywie
nie budownictwa — oświadczono nam. Brzmi to



wszystko nieco niepoważnie, ale tak jest i służyć 
możemy dowodami.

Tablica G. U. S. p. t. „Statystyka karteli" wy
kazuje spadek cen cegły w 1934 r. równy spadko
wi cen żyta, który uważano za katastrofę gospo
darczą. Ceny żyta ratowano i podnoszono wszel
kimi sposobami, natomiast cenę cegły chciano na 
tym katastrofalnym poziomie stabilizować. Skąd 
pochodzi to dziwne ustosunkowanie się do cegły
— trudno wprost sobie wytłumaczyć. Jedyne wy
tłumaczenie tej psychozy, bo inaczej tego nazwać 
nie możemy, znaleźć można byłoby — mianowicie: 
wszystkim zależy na ożywieniu budownictwa. 
Podstawowym budulcem jest cegła. A więc im 
tańsza będzie cegła, tym większe będzie to oży
wienie.

Słusznie, lecz cegielnie nie są subsydiowanymi 
instytucjami do ożywiania koniunktury i egzysto
wać mogą tylko wtedy, jeżeli produkcja ich opła
ca się. Jasne. Skoro jednak ci, co chcą mieć tanią 
cegłę, powiadają, że nic ich nie obchodzą koszta 
własne wyrobu cegły (autentyczne!) i katastro
falny stan przemysłu ceramicznego, to z takim 
zdaniem naprawdę trudno walczyć. Lecz też trud
no oczekiwać, by przemysł masz z wschodnim fa
talizmem zgodzić się mógł na takie traktowanie 
jego warsztatów i pracy, w najwyższym stopniu 
niesprawiedliwe i niedopuszczalne.

Możemy i musielibyśmy się zgodzić na ustalanie 
co rok maximalnych cen cegły w określonych re
jonach produkcji i konsumpcji, lecz tylko po 
uprzednim dokładnym zbadaniu przez wszystkich 
zainteresowanych, a więc producentów i konsu
mentów, wszelkich kosztów produkcji, jak to mia
ło już kilkakrotnie miejsce. Skoro jednak tych cen 
nie ustalono, nie widzimy podstaw prawnych do 
wysyłania nas do „okolic mniej więcej oddalo
nych", jak się mawiało za czasów śp. caratu.

Struktura geograficzna naszego przemysłu wy
kazuje charakter dużych i nowoczesnych cegielń 
w określonych okolicach kraju i odwrotnie. By 
móc nasycić cegłą pewne duże ośrodki budownic
twa zmuszeni jesteśmy w chwilach ożywionego ru
chu budowlanego przewozić cegłę na dalsze odleg
łości (patrz pracę Komisji Ankietowej tom III 
„Cegła" i artykuł inż. A. Dziedziula „Taryfy kole
jowe a przemysł ceramiczny" Przegl. Bud. Nr. 
11/1934). O tym wszyscy wiedzą. To też od lat ko
łatamy nadaremnie o obniżkę taryfy kolejowej na 
cegłę.

Podczas ostatniej obniżki taryf kolejowych zu
pełnie pominięto materiały ceramiczne, gdyż one 
obniżek nie potrzebują — jak nam oświadczono ze

strony przedstawicieli M. K. i M. P. i H. Protesto
waliśmy wtedy oświadczając, że jest to mylne i ży
cie same to wykaże1). Mieliśmy rację, bo obecnie 
znów mamy powtórną bojową obniżkę — choć tyl
ko częściową. Oświadczyć jednak dalej musimy, że 
jeżeli sfery miarcdajne życzą sobie stałego i poko
jowego unormowania cen cegły, uskutecznić to 
można tylko drogą generalnej obniżki taryfy ko
lejowej na cegłę.

Uważamy pominięcie zupełne przemysłu cera
micznego podczas ostatnich zniżek taryf kolejo
wych za absurd gospodarczy, który obecnie dosad
nie ujawnił się. Bo czy nie są absurdem taryfy ko
lejowe przy których przewóz cegły na odległość 60 
km kosztuje około 50%, a przy odległości 300 km
— 100% ad valorem. Tu leży sedno sprawy, bo
wiem jeżeli np. w Warszawie lub Gdyni nie ma 
w bliższych okolicach dostatecznej ilości cegły (w 
pewnych naturalnie okresach większego nasilenia 
budownictwa), to koniecznym jest sprowadzać ją 
z daleka i wtedy cena cegły na rynku automatycz
nie zwyżkuje. Na to — nawet przy policyjnym sta
bilizowaniu cen cegły w określonych rejonach — 
rady nie ma, bo ktoś ten wysoki fracht zapłacić 
musi ?!

Bojowe krótkotrwałe obniżki taryfowe są i zaw
sze będą tylko doraźnym paliatywem i nigdy ca
łokształtu sprawy nie uzdrowią. Przeciwko takim 
taryfom stanowczo wypowiadamy się.

Na koniec — czy przemysł ceramiczny ma też 
prawo do pewnych zysków — zapytujemy się?

Rząd celem ożywienia życia gospodarczego na
wołuje do inwestycji, powiększenia produkcji i 
zatrudnienia — z jednej strony, z drugiej — re
presjami odstrasza od tego nasz przemysł. W na
szych zakładach inwestowanych jest wiele milio
nów złotych (bo w Polsce jest z górą 2.000 ce
gielń). Czy mamy prawo do oprocentowania tych 
włożonych w nasze przedsiębiorstwa milionów, 
czy też n ie? Wydaje się, że tak, bo prawa tego nie 
odmawia się innym przedsiębiorstwom. Skąd więc 
ten stosunek do nas? I czy wobec takiego stosun
ku do naszych zakładów nie zachodzi obawa, że i 
innymi gałęziom przemysłu odmówi się z czasem 
prawa do zysków? Jeżeli tak, to sprawę należy ja
sno postawić i nie zachęcać społeczeństwa do in
westycyj.

żądamy —■ i do tego mamy pełne prawo — by 
nas traktowano tak, jak się traktuje inne przemy
sły w Polsce, t.j. sprawiedliwie i rzeczowo. Wię-

’) P a trz  Przegląd Ceramiczny Nr. 1/1936 str. 29.



cej nic. Na naszej ruinie chyba nikomu — kocha
jącemu swój kraj — nie zależy. Oczekiwać musi
my, że stosunek czynników miarodajnych i społe
czeństwa do nas będzie rzeczowy i nie wrogi, bo 
my w naszym zakresie spełniamy nasz obywatel
ski obowiązek.

Natomiast protestujemy przeciwko nieuspra
wiedliwionym i nierzeczowym stałym nagonkom 
na nasz przemysł, który nie jest instytucją dobro
czynną i istnienie swoje opierać musi na ścisłej 
kalkulacji kupieckiej, o ile ma egzystować i pra
cować.

(L. B.)

C Z Y  K A LK U LA C JA  JEST ZBĘDNA W PRZEMYŚLE 
C E R A M IC Z N Y M ?

Wobec takiego zagadnienia znalazł się ostatnio przemysł 
cegielniany, kiedy jedynie w M inisterstwie Spraw Wew
nętrznych znalazł uwzględnienie dla słusznego miejsca, 
jakie się kalkulacji należy — jeżeli chodzi o odpowiedź, 
czy cena taka, czy też inna jest deficytową dla produ
centa, czy też przynoszącą zyski.

Zarządzenia karne, jakie spotkały producentów cegły 
w Okręgu Podwarszawskim w postaci, zesłania 3-ch z nich 
dc Berezy i wprowadzeniu specjalnie ulgowej taryfy , j a 
ko środka dla obniżenia cen cegły —  postawiły nas przed 
jeszcze innym zagadnieniem, a mianowicie jak  w procen
tach w yraża się pojęcie godziwego zysku.

Zadaniem niniejszych wywodów nie jest wywalczenie 
miejsca dla żelaznej zasady ekonomicznej, iż produkcja mu
si zacząć się od jej obliczenia kosztów', czyli kalkulacji. Nia 
jest również zadaniem ustalenie, jaki procent zysku na 
produkcji należy uznać za godziwy.

Poniżej pragniemy uzasadnić właśnie odrzuconą kalku
lację, iż cena cegły, określona! na zl. 40/1000 loco plac ce
gielnia — jest niczem życiowo nieuzasadnioną co do swo
je j wysokości, i że sama zasada określenia pewnej ceny 
w dość dużym promieniu przy specyficznych i zupełnie 
różnych w arunkach transportowych i innych, w których 
pracuje przemysł cegielniany — nie pozwala na podobne 
rozwiązanie sprawy.

K alkulacja kosztów produkcji z wyżej przytoczonych 
powodów, aby otrzymać typową z niej cenę orientacyjną 
•— musi być zatem wzięta z takiego typu cegielń, które 
w największej ilości biorą udział z zaopatrywaniu W ar
szawy w ceg'ę, przyczem przytoczone niżej dane siłą fak 
tu  nie będą mogły uwzględnić pewnych zasadniczych ofc ■ 
ciążających jednak produkcję kosztów jak  np. pożyczek 
kapitałowych, ich oprocentowania i t. d.

Przeprowadzona na powyższych zasadach ankieta poz
wala zobrazować cenę produkcji cegły w sposób następu
jący:

Koszt robót zimowych z dodaniem wartości
gliny i zwiezieniem na hałdę zł 7,68

Wyrób cegły ręcznej wraz ze ściąganiem
pod szopę „ 9,64

Roboty piecowo zł 3,98
Węgiel (średnio 207 kg na 1000 szt.) *> 10,40
Świadczenia socjalne >> 1,50
Mieszkania robotnicze >> 1 —
Podatek przemysłowy, obrotowy i inne

opłaty yy 1,50
Koszty handlowe yy 1,50
Pensje adm inistracji (m ajster, buchalter,

pisarz) yy 3,50
Utrzym anie budynków „ 1
A sekuracja yy 0,50
Am ortyzacja narzędzi yy 1,—

Rj a z e m zł 43,20

K alkulacja powyższa nieuwzględnia s tra t na surowcu, 
spowodowanych opadami atmosferycznymi i innymi, przy
czynami am ortyzacji budynków, złomu z pieca po wypale
niu cegły oraz samego, a należnego przecież zysku.

Ceny przyjęte za podstawę niniejszej kalkulacji — są 
cenami ustalonymi przez umowę zbiorową, a zawarUj, w  
roku b. i na wzorze przy ję tym  przez Komisję Ankietowtj, 
Z 1926 r.

W/ obecnej) chwili, na zasadzie zlecenia Min. Spr. Wewn. 
montuje się ap a ra t badawczy dla ustalenia cyfrowej ty
powej kalkulacji kosztów produkcji cegły w cegielniach 
Okręgu Warszawskiego.

Jakie będą wyniki ostatecznych cyfr — niewiadomo, ale 
nie mogą one odbiegać zbytnio od przytoczonych powyżej. 
Wymowa tych cyfr stwierdza ponad wszelką miarę, iż 
ustalona obecna cena, jako niższa od kosztów własnych,
— ru jnu je  przemysł cegielniany pod W arszawą. Stąd do 
właściwych Władz wołanie, aby robotę tą  zmontowały 
prędko, rezultaty  podały do wiadomości publicznej, uw al
niając tym  samym przemysłowców cegielnianych z pod 
W arszawy z pod piętna „lichwiarzy”, a samym cegiel
niom —  oprócz uwolnienia ich od wynikających stąd  s tra t,
— przywróciły spokój i możliwość dalszej produkcji, co 
nie je s t również obojętnym robotnikom zatrudnionym  w 
cegielniach z uwagi na możliwość bezrobocia.

K R O N I K A
W październiku obchodził swój jubileusz 10-lecia preze- tego Związku na posiedzeniu 8.X. ofiarowano prezesowi 

sury Związku Cegielń na Pomorzu inż. A. Dziedziul, re- Dziedziulowi upominek, poprzedzony okolicznościowemi ser- 
daktor naszego miesięcznika. Ze strony grona członków decznemi przemówieniami.



NOWA TARYFA KOLEJOWA NA PRZEWÓZ CEGŁY ZWYCZAJNEJ, PEŁN EJ
DO WARSZAWY I OKOLIC.

Dziennik T aryf i Zarządzeń Kolejowych dnia 25 września 1936 r. Nr. 32 — Poz. 498. 
Z dniem 28 września 1936 roku — po taryfie wyjątkowej wh-31 dodaje się nową 

wyjątkową wh-35 o brzmieniu następującym :

Oznacze
nie ta 

ryfy

1. P r z e d m i o t  

Nazwa towaru

2. O b s z a r  w a ż n o ś c i
3. O p ł a t y

4. Szczególne 
warunki stoso

waniaod do

wh — 35 ' Cegła zwyczajna, pełna, nie- 
szkliwiona z poz. 1116 a

Wszystkich sta 
cyj P.K.P.

S tacy j: 
Błonie, 
Palenica, 
Grodzisk Maz. 
Legjonowo, 
Miłosna, 
Otwock, 
Ożarów, 
Płochocin, 
Pruszków, 
Rembertów, 
Warszawa, 
Wawer, 
Wołomin,

Według kolum
ny wh — 35 
tabeli opłat do 
ta ry f wyjąt- 
wych.

Przewoźne obli
cza s'ę za ła
downość wa
gonu.

Tabela opłat do ta ry f wyjątkowych wh (kolumna wh-35).

Za

o d l e g ł o ś ć

kilometrów

K o l u m n a  
wh — 35 Za

o d l e g ł o ś ć

kilometrów

K o l u m n a
wh — 35

rubryka
c

rubryka
c

gr za 100 kg g r za 100 kg

1 — 5 15 81 — 82 39
6 — 8 16 83 — 85 40
9 — 10 17 86 — 87 41

11 — 12 18 88 — 90 42
13 — 15 19 91 — 92 43
16 - 20 20 93 — 95 44
21 — 22 22 96 — 100 45
23 — 27 23 101 — 105 46
28 — 29 24 106 — 270 47
30 25 271 — 280 48
31 — 34 26 281 — 290 49
35 — 36 27 291 — 320 50
37 — 39 28 321 -  330 51
40 -  41 29 331 — 350 52
42 — 43 30 351 — 370 53
44 — 46 31 371 — 390 54
47 — 55 32 391 — 400 55
56 — 57 33 401 — 430 56
58 34 431 -  440 57
59 ■- 62 35 44L — 450 58
63 — 65 36 451 — 480 59
66 — 67 37 481 — 490 60
68 — 80 38 491 — 510 61

U R Z Y N A C Z  A U T O M A T Y C Z N Y  wraz z patentowymi mundsztukami do wyrobu pustych ze 
wszechstron zamkniętych bloków i cegieł (Isoterity) okazyjnie sprzeda firm a „ I S O T E R I T P O L ’',

Warszawa, Nowy-Świat 37, tel. 248-51.
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SEKRETARIAT

WPŁACANIE SKŁADEK ZA DRUGIE PÓŁROCZE 1936.

Prosimy Kolegów zalegających jeszcze z opłatą składek 
za r. 1936 o możliwie szybkie wpłacenie ich na konta cze
kowe P. K. O. odpowiednich Oddziałów Związku względnie 
Zarządu Głównego.

Dla ułatw ienia roześlemy Kolegom z Oddziału W arszaw
skiego blankiety nadawcze P. K. O. które wypełnimy kwo
tą  równow artą zaległej składce za r. 1936.

OTWARCIE DZIAŁU POŚREDNICTWA PRACY.

Podajemy do wiadomości Kolegów, że Związek nasz utwo
rzył osobny dział Pośrednictwa Pracy, którego zadaniem 
będzie ułatwienie wyszukania pracy dla bezrobotnych człon
ków n/Związku.

Dla rozszerzenia swego zakresu możliwości Związek na
wiązał kontakt z Działem pośrednictwa pracy dla Inżynie
rów i Techników przy Oddziale Pośrednictwa P racy dla 
pracowników umysłowych Wojewódzkiego B iura Funduszu 
Pracy. Kierownictwo tego działu przyrzekło w m iarę moż
ności udzielać nam  poparcia w staran iach  o posady dla 
naszych członków.

W związku z powyższym, usilnie apelujem y do wszystkich 
Kolegów rozporządzających wolnymi posadami bądź mą- 
gących je  wskazać o nadsyłanie potrzebnych szczegółów pod 
adresem Sekretariatu .

Kolegów bezrobotnych prosimy zaś o zgłaszanie danych 
dotyczących wieku, rodzaju ukończonych studiów, zakresu 
specjalności, wymagań i t. p , k tóre to  dane będą odtąd 
stale zamieszczane w Biuletynach Związku.

POSADY ZAOFIAROWANE.

1. Okręgowy Urząd Budownictwa N r. V II w Poznaniu 
donosi, że w akuje posada inżyniera-praktykanta z wy
nagrodzeniem 250 do 350 zł. miesięcznie. Wymagane 
kwalifikacje: ukończone wyższe studia, wiek poniżej
40 lat, stopień podchorążego lub oficera rezerwy.

2. Według informacyj pozyskanych przez nas, wakuje 
posada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowi
cach, wydział O P. L. G. przemysłu. Pożądana p rak 
tyka i znajomość dziedziny budowlanej O. P. L. G. 
oraz znajomość profilaktyki pożarniczej. Bliższe 
szczegóły poda sekretariat w godzinach urzędowych.

I. OGÓLNOPOLSKI ZJAZD INŻYNIERÓW 
W E LWOWIE.

W okresie uroczystości 60-lecia Polskiego Towarzystwa 
Politechnicznego, przypadających na jesień r. 1937 odbę

dzie się, jak  wiadomo, I Ogólnopolski Zjazd Inżynierów. 
Powołany postanowieniem I Zjazdu Delegatów N. O. I. 
Komitet organizacyjny rozpoczął już swe prace pod prze
wodnictwem kol., inż. A. Dyjakiewicza.

Delegatami P. Z. I. B. do wspomnianego Komitetu są ko
ledzy: S tefan Hojarczyk i Adam Nadolski.

W myśl wytycznych ustalonych przez Prezydium Rady 
Głównej N. O. I. oraz Komitet, dobór referatów  nie bę
dzie wkraczać w dziedzinę rozważań naukowych w zakresie 
poszczególnych specjalności zawodów inżynierskich, lecz w 
rolę i w ustosunkowanie się stanu inżynierskiego do aktu
alnych zagadnień w dziedzinie gospodarstwa narodowego, 
obronności K raju  i likwidacji bezrobocia w Państw ie Pol
skim. W Zjeździe tym  wezmą udział inżynierowie polscy 
z zagranicy.

W czasie Zjazdu, projektowane jest W alne Zebranie 
członków Pol. Zw. Inżynierów Budowlanych.

KOM UNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ W ŁODZI.

Obecny adres Oddziału brzmi obecnie: „Łódź, 
ul. Pierackiego 9 — przy Z. H. P .”.

W wykonaniu uchwały Walnego zebrania w sprawie p ra
cy na F. O. N., Zarząd Oddziału poczynił dalsze kroki.

Zaproszony przez Zarząd p. płk. Bartoszkiewicz opraco
wał już program  kursu  i jego organizację. K urs rozpocznie 
się w końcu października i będzie obejmował szereg wiado
mości niezbędnych do projektowania schronów OPLG. Kurs 
będzie bezpłatny. Czas trw ania około 30 godzin wykłado
wych. Szczegółowy program  będzie rozesłany Kolegom po 
ostatecznym ustaleniu lat, przy czym przypominamy, że 
przesłuchanie wykładów je st poniekąd obowiązkowe dla 
członków Oddziału Łódzkiego P. Z. I. B.

Zarząd Oddziału zamierza zwrócić się do szeregu Insty
tucji i Urzędów z propozycją korzystania z usług P. Z. I.
B. przy zlecaniu projektów lub wykonywaniu ekspertyz w 
sprawach wchodzących w zakres naszych zainteresowań.

Pierwsze zebranie Komisji odczytowo-wycieczkowej od
było się dnia 8.X. o godz. 18.30 w lokalu Związku (Pierac
kiego 9) z tem atem : „Wpływ plastyczności betonu na na
prężenia”, który poruszył Kol. Chądzyński.

Wobec zbyt rozpowszechnionego, zwłaszcza na terenie 
Łodzi, zwyczaju używania ty tu łu  inżyniera, chronionego 
ustawą, przez osoby nie mające prawa, Zarząd, jako ko
mórka organizacji z samego swego charak teru  uprawnionej 
do tego rodzaju poczynań, postanowił wystąpić do walki z 
tym  nadużyciem. W tym  celu zwracamy się do Kol. Kol.



z apelem o współpracę w tej sprawie, we własnym, dobrze 
zrozumianym interesie. O wypadkach w których wiadomo 
Kol Kol. napewno, że zachodzi fak t nieprawnego używa
nia ty tu łu  inżyniera, prosimy zawiadomić niezwłocznie Za
rząd Oddziału, który ze swej strony poczyni odpowiednie 
kroki, w porozumieniu z Zarządem Głównym.

ODDZIAŁ W KRAKOWIE.

Z inicjatywy Zarządu Oddziału odbyło się dnia 25 wrze
śnia b. r. w lokalu Krak. Towarzystwa Technicznego zebra
nie organizacyjne Koła Inżynierów, obejmującego Kolegów 
wszelkich specjalności. Jedną z pierwszych czynności Koła 
ma być nawiązanie łączności z Naczelną Organizacją In
żynierską oraz z poszczególnymi Związkami zawodowymi 
dla przekształcenia Koła Inżynierów w Oddział N. O. I. 
Utworzenie w obecnej chwili Oddziału N. O. I. natrafiło  
na trudności ze względu na przynależność Krak. Tow. 
Techn., w ramach którego istnieje Koło Inżynierów, do 
Związku Pol. Zrzeszeń Technicznych. Dla usunięcia tej 
przeszkody Oddział Krakowski Pol. Związku Inżynierów 
Budowl. zgłosił na W alne Zgromadzenie Towarzystwa Te
chnicznego w imieniu swych członków należących do To
warzystwa Technicznego, wniosek o wystąpienie Krak. 
Tow. Technicznego ze Związku Pol. Zrzeszeń Technicznych,

Dnia 14.X. b. r. staraniem  Sekcji Badań Naukowych wy
głosił Prof. Inż. Feliks Zalewski odczyt na tem at: „S ta
łość budynku na terenach górniczych”.

Dnia 16.X. b. r. Prof. Inż. I. Stella-Sawicki wygłosił od
czyt p. t. „W alka z klęską bezrobocia”.

ODDZIAŁ W GDYNI.

W dniu 16 b. m. Oddział Związku w Gdyni podejmował 
wycieczkę inżynierów rumuńskich. P rogram  wycieczki obej
mował zwiedzenie Gdyni i portu od strony m iasta i morza.

KOMISJE

KOMISJA KONKURSOWA. 

Konkurs na garaże.

W myśl ust. 11 warunków konkursu na budowę garaży, 
ogłoszonego na zlecenie Dep. Bud. M. S. Wojsk, podaje się 
niżej następujące w yjaśnienia na zapytania zgłoszone w 
przewidzianym w term inie:

1. Wysokość garaży podana w program ie obowiązuje na 
całym rzucie poziomym.

2. Odstęp osiowy słupów między bramami garaży typu
II równy 3,00 m, może być przy garażu ogrzewanym zwięk
szony w razie potrzeby do 3,20 m.

3. Powierzchnia użytkowa obu typów garaży w inna być 
wolna od słupów. Również nie mogą posiadać słupów kon
strukcyjnych ściany działowe typu II.

4. Demontażu garaży nie należy przewidywać jak  rów
nież możności wyjmowania co drugiego słupa między b ra 
mami celem ich ewentualnego powiększenia.

5. Bramy należy dać tylko w ścianie frontowej.
6. Garaże typu II m ają być zaprojektowane jako zespół

6 członów, każdy po 3,00 (3,20) m. szer. ze ścianką dzia
łową pośrodku i ściankami bocznymi zewnętrznymi, lecz 
konstrukcja w inna uwzględniać możność nieograniczonej 
dobudowy dalszych członów z obu boków zaprojektowanego 
zespołu.

7. M ateriał do konstrukcji i wypełnienia ścian i dachu 
może być dowolny byle był ogniochronny.

8. Pod słowem „ogniochronny” w program ie konkursu 
należy rozumieć m ateriał niezapalny, t. j. taki, który przez 
najmniej V2 godz. powstrzymuje dalsze rozszerzanie się 
ognia.

9. Bramy mogą dla ocieplenia posiadać między blachami 
wypełnienie z drzewa lub innego m ateriału izolacyjnego.

10. W ścianach nie trzeba przewidywać otworów komino
wych.

W końcu zwraca się uwagę projektujących, że główną 
myślą przewodnią przy opracowaniu projektów powinna być 
taniość budowy.

Ins. Jerzy Nechay 
Sekretarz Konkursu

KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH.

Komisja Spraw Zawodowych opracowała od ostatniego 
swego sprawozdania szereg zagadnień natu ry  zawodowej.

1) Nowo uchwalona U staw a Budowlana w zakresie 
uprawnień będzie uzupełniona kilkoma rozporządzeniami. 
Przede wszystkim chodzi o § 358, t. j. o określenie „budyn
ków większych o skomplikowanych konstrukcjach żelaznych, 
żelazo-betonowych i innych”. Nasz Oddział Krakowski na
desłał nam w tym względzie własną propozycję, która sta
ła się podstawą dyskusji jednego z posiedzień Komisji. Ze 
względu na zwrócenie się M inisterstwa do N. O. I. z pro
pozycją wypowiedzenia s'ę w tej sprawie, Komisja postano
wiła złożyć na ręce N. O. I. do dnia 26 b. m. swój memo
ria ł w tej sprawie. Komisja w swym projekcie uwzględ
ni nie tylko trudności statyczne, ale przede wszystkim zwró
ci uwagę na trudności konstrukcyjne.

Rozporządzeniem wykonawczym uzupełniony będzie rów
nież § 368 a mianowicie „Stwierdzenie praktycznej umieję
tności w projektowaniu i wykonywaniu robót konstruk
cyjnych przewidzianej w a rt. 361 ust. 3 i praktycznej 
umiejętności sporządzania projektów (planów) architekto
nicznych, przewidziane w art. 362 ust. 2”.

P rojekt rozporządzenia opracowany w Ministerstwie idzie 
raczej w kierunku sprawdzania umiejętności teoretycznych, 
niż praktycznych, o czym można wnioskować ze składu Ko
misji, k tórą stanowią przedstawiciele Min. Spraw We- 
wnętrz., M inisterstwa W. R. i O. P. oraz 3 profesorów 
Politechniki.

Ponieważ niniejsze rozporządzenia są dopiero w fazie 
tworzenia się, nie można przewidzieć ich ostatecznego 
brzmienia, są one w każdym razie przedmiotem stałego za
interesowania Komisji.

2) Odbyło się zebranie organizacyjne w sprawie Komi
te tu  Porozumiewawczego wszystkich organizacyj bezpośred
nio zainteresowanych rozwojem budownictwa. Zebranie zo
stało zainicjowane przez Stowarzyszenie Przemysłowców 
Budowlanych. Po duskusji, w której brali udział przedsta
wiciele naszego Związku, Komitet postanowił przystąpić 
do akcji w myśl zasad mających na celu dobro i rozwój 
polskiego budownictwa.

3) Komisja przeprowadziła szeroką dyskusję nad wyka
zaniem niejednoznaczności między określeniem konstruk
to ra  a statyka. W tej sprawie Komisja ogłosi w najbliższej 
przyszłości szczegółowy memoriał.

4) Komisja postanowiła ponowić swoje prace w kierunku 
zmiany opłat za obliczenie statyczne. System płacenia „za



sekcje” powoduje ograniczenie tych obliczeń do nieistotne
go minimum, niejednokrotnie groźnego dla budynku. Ponie
waż Komisja jest w posiadaniu konkretnego projektu 
zmian opłat złożonego rok temu do M inisterstw a Spraw 
Wewnętrznych postanowiła wnieść ten  memoriał do Inspek- 
cyj Budowlanych większych m iast polskich

5) Komisja postanowiła przeprowadzić ścisłą statystykę 
rodzaju zatrudnienia członków Związku celem lepszej mo
żności obrony zawodowej swych Członków oraz wyjaśnić 
statystykę Min. Spr. Wewn. dotyczącą stanowisk techniczno- 
budowlanych w samorządach, zajmowanych przez inżynie
rów.

6) Komisja opracowała dla Min. Spraw  Wewn. na jego 
życzenie opinię w sprawie kontroli budynków mieszkanio
wych oddawanych do zamieszkania w stanie wilgotnym oraz 
wyraziła swój pogląd na możność sztucznego osuszania 
takich budowli.

7) Min. Spr. Wewn. nadesłało do Związku projekt prze
pisów o budowie schronów O. P. L. z prośbą o zaopiniowa
nie ich przez Związek. Związek powołał Komisję, złożoną z 
5-ciu Kolegów, która rozpatrzyła powyższe przepisy 
i uwagi swoje przesłała w tych dniach do Min. Spr. Wewn. 
Przepisy te  dotyczą budowy schronów w budynkach nowo
czesnych, natom iast budowa schronów w budynkach istnie
jących zostanie u ję ta  w odrębne przepisy. Za schrony prze
pisy uw ażają szczelne pomieszczenia, uodpornione na dzia
łanie gazów, bomb burzących, podmuchu i uderzenia g ru 
zów z budynku. Schrony te podzielone zostały na 4 kate
gorie zależnie od celu, do jakiego m ają służyć a więc: 
schrony I kategorii m ają mieć zastosowanie w budynkach 
mieszkalnych, II kategorii w budynkach publicznych, schro
ny III  kategorii są przeznaczone do użytku publicznego 
i będą budowane przy ulicach i na placach publicznych, 
wreszcie schrony IV kategorii są przeznaczone dla organów
O. P. L. Nadesłane do zaopiniowania przepisy dotyczą 
schronów I i II  kateg. Naogół przepisy te w obecnej fo r
mie wpłyną w znacznym stopniu na zwiększenie kosztów bu
dowy, gdyż większość budynków, zwłaszcza w miastach 
podpada pod ich działanie Schrony II  kateg. są pomyślane 
tak  szeroko., że koszt ich budowy może obciążyć niepomier
nie lokale rozrywkowe, jak  kina, te a try  i t. p. i uczynić 
bardzo wątpliwą sprawę rentowności tych przedsiębiorstw.

Związek nasz wysłał do M. S. Wewn. bardzo obszernie 
•umotywowaną opinię o tym  projekcie, wprowadzając sze
reg propozycji, zmierzających do obniżenia kosztów budo
wy schronów.

KOMISJA TARYFOWA.

Komisja Taryfowa opracowała projekt norm w ynagro
dzeń za czynności inżynierskie przy sporządzaniu projektów 
dróg, placów i terenów. W projekcie tym  zostały uwzględ
nione uwagi Kolegów pracujących w tej dziedzinie, od któ- 
tych Komisja m iała możność je otrzymać.

Obecnie projekt tych norm podaje się do krytycznej oce
ny  wszystkich Kolegów z prośbą o nadsyłanie swych uwag, 
a  w szczególności podanie Komisji porównania otrzymy
wanych wynagrodzeń ze stawkami zawartym i w normach. 
Uwagi Komisja prosi nadesłać pod adresem Związku do 
dnia 30X1. 1936 r. Kom. Taryfowa uważała za niezbędne 
opracować powyższe normy wobec konieczności unormowa
n ia wynagrodzenia1 inżynierów za projekty objektów dro
gowych związanych z budowlami.

W jednym z najbliższych numerów Biuletynu ukaże się 
projekt norm wynagrodzeń za sporządzanie projektów mo
stów drogowych.

Projekt

Normy Wynagrodzeń za sporządzanie projektu dróg, u rzą
dzenia placów i terenów łącznie z pomiarami technicznymi 

w terenie.

§ 1.

Niniejsze normy wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia 
za projekty:

a) dróg w różnych terenach niezabudowanych,
b) dróg w miejscowościach zabudowanych (ulice, miejskie 

place),
c) plantowanie terenów pod lotniska, place sportowe, 

kompleksy budowli i inne, wraz z odwodnieniem po
wierzchniowym.

§ 2.

Wynagrodzenie za szkic, projekt i kosztorys usta la  się 
wg. § 1:

punkt a) od długości osi drogi za 1 km projektu, 
punkt b) ulice od długości osi drogi za 1 km projektu, 

place od 1 ha projektu z pominięciem budynków, zwięk
szone o powierzchnię w ha, przyjętą do rozważań projektem 
terenu zabudowanego,

punkt c) od 1 ha projektowanego terenu.

§ 3.

Za prace wstępne wszelkich projektów, objętych niniejsze- 
mi normami, (szkic) bez pomiarów w terenie, ustala się ry 
czałt zaw arty w granicach od 100 zł. do 300 zł., zależnie 
od: odległości objektu projektowanego od miejsca zamó
wienia projektu, sposobu uzgodnienia, jakości i rozciągło; 
ści przyszłego projektu, warunków przy badaniu tere
nu i t  p.

I  4.

Wynagrodzenie za projekty, jak  w § 1-a, obejmujące 
prace:

а.) w 'terenie
1. trasowanie łącznie z utrwaleniem w terenie osi drogi 

wierzchołków łuków i reperów,
2. niwelacja.
b) P ro jek t techniczny składający się z:
1. P lan orientacyjny w skali 1 : 25000 lub 1 : 100000.
2. P lan sytuacyjny w skali 1 : 2000 z podaniem granic 

wywłaszczenia.
3. Przekroje poprzeczne normalne w skali 1 : 50.
4. Przekrój podłużny w skali: dług, 1 : 2000 i wys.

1 : 200.
5. Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100.
б. Obliczenia świateł przepustów i mostów do rozpiętości

10 m.
7. Rysunki typowych przepustów lub mostów do 10 m. 

rozpiętości z dopasowaniem typów do szerokości dro
gi w koronie i podaniem rzędnych posadowienia.

8. Wykaz robót ziemnych z obliczeniem odległości prze
wozów i ilości przewożonych mas ziemnych,

9. Szczegóły w yjaśniające niektóre miejsca projektu.
10. Kosztorys wstępny oparty  na cenach rynkowych m iej

scowości, gdzie ma być budowany objekt w raz z ana
lizą.

11. Opis techniczny.



Cena za projekt 1 km drogi.

Długość dro
gi projekto
wanej w km

I grupa II grupa III grupa
, . . .  tereny pagórko-

tereny rów- ?re^  wate nie wyma-
ninne s gające, trasowa-

p nia spadami
zł. zł. miarodajnemi zł.

do

do 10 i wyżej

300
250
200

350
300
250

400
350
300

Uwaga 1. Za projekt drogi w terenach górzystych, wyma
gających trasow ania spadkami miarodajnymi, 
cena jednostkowa w inna być ustalona na pod
stawie specjalnej umowy.

Uwaga 2. W artości pośrednie należy interpolować liniowo. 
Uwaga 3. Oplata za pro jek t obejmuje również koszty 

wszelkich materiałów i pomocy potrzebnych do 
prac w terenie i do sporządzenia projektu.

§ 5.
Za odcinki dróg, biegnące lasem lub zagajnikam i, ce

na jednostkowa za projekt tych odcinków zwiększa się 
o 20%.

§ 6.
Wynagrodzenie za przeprojektowywanie dróg istn ieją

cych, jak  w  planie tak  w przekroju % uwzględnieniem jako
ści i przydatności s ta re j nawierzchni stosuje się ceny poda
ne w § 4 g rupa I zmniejszone o 25%.

§ 7.
Za obliczenie statyczne i rysunki konstrukcyjne przepu- 

tów i mostów nieujętych typam i M. R. P. należy się od
dzielna opłata. Tak samo należy postępować przy wyzna
czaniu wynagrodzenia za projektowanie wszelkich murów 
oporowych.

§ 8
W razie konieczności opracowania kilku w ariantów  dla 

danego odcinka projektowanej drogi należy się opłata za 
całkowitą długość wszystkich w ariantów , tak  jak  za pro
jek t zasadniczy.

§ 9-

Wynagrodzenie za projekty wyszczególnione w § 1 b wy
m aga prac, jak  w § 4 ze zmianą.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 2500.
2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 250.
3. Przekrój podłużny w sk a li: dług. 1 : 500 i wys. 1 : 100.
Pom iary techniczne szczegółowe winny obejmować sy tu

ację budynków, oraz zaniwelowanie schodów, wejść i pod
jazdów do bram  budynków. Pom iary sytuacyjne i wysoko
ściowe winny obejmować teren otaczający dla zbadania za
sięgu spływających wód do projektowanej drogi oraz na
wiązania się z drogami istniejącymi. P rojekt winien również 
uwzględniać w arunki wynikające z planów prawomocnych 
zabudowy.

Długość pro Cena 1
jektowanej km pro

ulicy jektu
km zł.

do 1 
za każdy 
następny

500

400

Wynagrodzenie za projekty placów, szerokich podjazdów 
pod ram py kolejowe, magazyny, projekty placów węglowych 
z ułożoną nawierzchnią dla ruchu kołowego, place i rampy 
dla manipulacji ruchu lotniczego na lotniskach.

Za 1 ha zaprojektowanego placu zł. 600.

§ 10.

Wynagrodzenie za projekty wyszczególnione w § 1 c. 
obejmuje prace:

1) P lan wysokościowy wykonany siatką o oczkach naj
wyżej 20 x  20 m w skali 1 : 1000 z dodatkowym 
uwzględnieniem projektów charakterystycznych wraz 
z wykazem badania gruntu.

2) P rojekt plantow ania terenu wraz z wyznaczeniem 
transportu  mas ziemnych.

3) Wykaz ilości mas robót ziemnych.
4) Przekroje charakterystyczne projektowanego terenu.
5) W ykaz graficzny n a  planie warstwicowym projektu 

spływu wód powierzchniowych z oznaczeniem jego pro
centu spadu oraz kierunku.

6) Opis techniczny uzasadniający spełnienie warunków 
projektu.

7) W arian ty  szkicowych rozwiązań uzasadniające wła
ściwy wybór projektu najm niej w ilości 3.

Powierzchnie
zajęte

projektem
ha

Za wykonanie pomiarów 
wysokościowych terenu 
siatką 20x20 m i p-tami 
dodatkowymi. Cena jed

nostkowa za 1 ha 
zł

Za wykonanie 
projektu plan
towania. Cena 
jednostkowa za 

1 ha 
zł

do 1 70 100
3 50 60

10 40 40
20 30 35
50 25 30

100 15 25
150 12 20
200 10 17

powyżej 200 9 17

Uwaga: Projekt ulic na terenach niezabudowanych opła
ca się wg. § 4 grupa I.

Uwaga 1. W artości pośrednie należy interpolować liniowo. 
Uwaga 2. Za zdjęcie terenów lesistych, górzystych i bagni

stych stawka zostaje zwiększona o 50%. 
Uwaga 3. Za zdjęcie w porze zimowej staw ka zostaje zwięk

szona o 25%.

§ 11.

Wynagrodzenie za projekty obwałowań rzek, strzelnic, 
placów sportowych, boisk i t  p. może być oparte na wy
żej podanych normach, zmodyfikowane warunkam i zada
nymi i miejscowymi.

KOMISJA IZOLACYJNA.

Projekty  wstępne norm papy asfaltowej niepowlekanej, 
papy asfaltowej nasyconej i obustronnie powlekanej, tektury 
filcowej do wyrobu papy asfaltowej oraz metody badań 
składników tektury, opracowane przez S ekretariat Komisji 
na podstawie norm zagranicznych i wskazówek p. inż. Ci
szewskiego i p. inż. Mieczkowskiego, zostały rozesłane człon
kom Komisji do przejrzenia.

Dla przygotowania tych spraw  na najbliższym posiedze
niu utworzona ma być podkomisja pap, do której będą za-



proszeni przedstawiciele zainteresowanych przemysłów. Na 
tymże zebraniu Komisji będą omówione normy, wymienio
ne w Biuletynie Nr. 7.

W uzupełnieniu składu Komisji podajemy nazwiska na
stępujących Kolegów:

Inż. M, Mieczkowski z F-my „Im pregnacja”, Bydgoszcz, 
Focha 4. Inż, L. Hebdzyński z Centralnego labor, badawcze
go P. K. P. Inż. dr. Z Kragen z f-my Zagajski i S-ka, 
W arszawa, Żórawia 3. Inż. arch. A. Więckowski z Dep. 
Bud M. S. Wojsk.

KOMISJA ZAGRANICZNA.

II. Kongres Międzynarodowego Związku Mostów 
i Konstrukcji w Berlinie.

Jak  podawaliśmy w poprzednich Biuletynach, Związek 
zajmował się organizacją wycieczki członków Związku jak  
również całością udziału delegacji polskiej na II Kongres 
Międzynarodowego Związku Mostów i Konstrukcji, który 
odbył się w dniach 1 — 11 października r. b. w Berlinie 
i Monachium.

Największe trudności napotkał Związek przy staraniach
o uzyskanie przydziału w alut na przesłanie do Zurichu na
leżności za udziały w Kongresie, jak  również na koszta po
bytu w Berlinie poszczególnych uczestników'. Udział Polski 
na Kongresie doszedł do liczby 40 osób. N a czele oficjalnej 
delegacji stanęli: prof. dr. M. Huber i prof. dr. A Psze
nicki.

Na Kongres przybyli przedstawiciele wislu państw  w licz
bie ok. 1500 osób.

W przeddzień rozpoczęcia obrad Kongresu w dn. 30.IX.
b. r. odbyło się posiedzenie Stałej Komisji Międzynarodowej 
Zw. Mostów i Konstr. (Commission Perm anente A. I. P.
C.), n a  którym  przewodniczący Stałej Delegacji Polskiej 
do A. I. P. C. prof. dr. Stefan Bryła imieniem delegacji 
polskiej na kongres zaprosił Zarząd A. I. P. C. do odby
cia jednego z najbliższych kongresów w Polsce.

Do prezydium poszczególnych komisji zaproszeni zostali 
prof. M. Huber, prof. S. B ryła oraz dyr. L. Toruń.

Udział w dyskusjach nad zgłoszonymi referatam i brali 
ze strony polskiej: prof. Bryła, dr. Chmielowiec, prof. Hu
ber, dr. Kluz oraz dr. Olszak.

Podczas trw ania kongresu odbył się z inicjatywy prof. 
dr. St. Bryły wspólny obiad uczestników kongresu i dele
gatów narodowości słowiańskiej, który dał sposobność do 
nawiązania bliższego kontaktu oraz zbliżenia wybitnych 
przedstawicieli św iata technicznego państw  słowiańskich. 
Na obiedzie tym  dłuższe przemówienia wygłosili prof. Bry
ła  i dyr. Toruń.

W ydana z okazji kongresu w trzech językach księga kon
gresowa „Yorbericht” str. 1610, zawiera dużą ilość cen

nych i ciekawych referatów  a między innymi 2 refera ty  
prof. Bryły oraz 1 inż. Freudenthala.

Silne poparcie finansowe Kongresu ze strony rządu, władz 
municypalnych, przemysłu stalowego i betonowego oraz za
interesowanych związków fachowych, przyczyniło się w du
żym stopniu nie tylko do opublikowania in extenso wszy
stkich zgłoszonych na Kongres spraw  i postawienia Kon
gresu zarówno pod względem organizacyjnym jak  i nauko- 
wo-wycieczkowym na bardzo wysokim poziomie, lecz rów
nież pozwoliło Niemcom na przeprowadzenie wśród 1500 
uczestników Kongresu, przedstawicieli 25 państw , szeroko 
przyjętej i umiejętnie wykorzystanej propagandy swego 
budownictwa ogólnego, dróg i mostów oraz pracy „Nowych 
Niemiec” w całym szeregu dziedzin.

Równocześnie z ogólnym Kongresem Mostów i Konstruk
cyj odbył się w Berlinie doroczny V Zjazd „Poradni Stoso
wania żelaza”, na którym  obecni byli między innymi znani 
fachowcy z dziedziny konstrukcyj stalowych, jak : Cam- 
bournac, K arner, Schaefer i inni.

W pierwszych dniach listopada r. b. odbędzie się w lo
kalu Stowarzyszenia Techników odczyt sprawozdawczy z 
Kongresu, w którym  wezmą udział jako prelegenci prof. dr. 
M. Huber, prof. dr. A. Pszenicki i prof. dr. S. Bryła.

O dniu i godzinie tego odczytu zostaną Koledzy zawiado
mieni osobnym okólnikiem.

KOMISJA KONSTRUKCYJ DREWNIANYCH.

Komisja podaje do wiadomości Kolegów, że opracowane 
normy konstrukcyj drewnianych ukazały się już częściowo 
w numerze październikowym ,,Wiadomości P. K. N.” Pozo
sta ła  część norm ogłoszona będzie w listopadowym nume
rze tego pisma.

Kolegów, interesujących się projektowaniem konstrukcji 
drewnianych prosimy o nadsyłanie swych uwag pod adre
sem Sekretariatu  Zw. Inż. Bud.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.

We wtorek dn. 27 października r. b. Komisja organizu
je  wycieczkę na budowę gmachu Sądów Grodzkich w W ar
szawie.

Kolegów oprowadzi i będzie udzielał wyjaśnień Kol. inż. 
Stanisław  Kruszewski.

Zbiórka o godz. 14 min. 30 ul. Leszno (budowa gma
chu S. G.).

W pierwszych dniach października Komisja organizuje 
odczyt sprawozdawczy z Kongresu A. I. P. C. w  Berlinie 
z udziałem prof dr. M. Hubera, prof. dr. A. Pszenickie- 
gi i prof. dr. S. Bryły. Szczegóły zostaną podane osobnym 
okólnikiem.

Przypomi namy o w p ł a c i e  
prenumeraty za IV kwartał b. r. 

konto P. K. O. 19.410



BR AC I A J E N I K E
FABRYKA DŹWIGÓW
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P r z e t a r g
Towarzystwo Osiedli Robotniczych w Warszawie, Al. Je

rozolimskie 1/3, w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowe
go, IV piętro, (pokój 418), ogłasza przetarg  na wykona
nie robót stolarskich w osiedlu robotniczym, budowanym 
w W arszawie na Kole, składającym się z 9 bloków mieszkal
nych o 48 mieszkaniach każdy.

O ferty będą przyjmowane do dnia 5 listopada 1936 r. 
do 12 godz.

Do oferty należy dołączyć:
1. kosztorys ofertowy z cenami jednostkowemi i sumą 

ostateczną wypisaną cyfrowo i słownie oraz
2. kwit Banku Gospodarstwa Krajowego na wadium wy

noszące 2% sumy ofertowej , złożone w gotówce na r-k 
czekowy T. O. R. w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr. 
2707 lub w papierach wartościowych na r-k depozytowy 
T O, R. w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr. 814/Z. 
Papiery wartościowe będą przyjmowane w /g  norm usta
lonych w obwieszczeniu M inistra Skarbu z dn. 9 lipca 
1934 r. (Monitor Polski Nr. 155 z dn. 10 lipca. 1934 r.) 
dotyczącym przyjmowaniu wadium, kaucji i zaliczek przez 
władze i urzędy państwowe.

Ogólne i szczegółowe w arunki robót oraz ślepe koszto
rysy będą do nabycia, a rysunki do przejrzenia w Towa
rzystwie Osiedli Robotniczych od 9 — 12 w term inie od 
dnia 23 października do dnia 31 października 1936 r. włącz
nie z wyjątkiem niedziel i świąt.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu i dowolny 
wybór oferenta.

NOWE KOPACZKI
M E N C K ótH A M B R O C K

ALTON A-HAMBURG
W Y Ł Ą C Z N I  P R Z E D S T A W I C I E L E .

B r a c i a  J E N I K E ,  F a b r y k a  D ź w i g ó w ,  S p ó ł k a  A k c y j n a  w  W a r s z a w i e .  
Zarządi Al, Jerozolimskie 20. Nr. Nr. telefonów 2-20-00 i 6-29-64-



RACJO NALNE R O Z W IĄ Z A N IE  PROBLEMU USUW KNW T ŚMIECI 
Z  M IE S ZK A Ń

W niezwykle ciekawy i nowoczesny sposób rozwiązane 
jest w domu Dr. J . Wedla przy u!. Puławskiej i Madaliń
skiego zagadnienie usuwania śrnieci i odpadków z lokali 
mieszkalnych. Przy trzech klatkach schodowych domu u- 
rządzone są zsypy (kanały) śmieciowe, ciągnące się od 
piwnic aż do szczytu domu i zakończone normalnym ko
minem.

Na każdym piętrze umieszczona jest w murze specjalna, 
elegancko wykończona szafka, w której urządzony jest 
wsyp do śmieci i odpadków z sąsiednich mieszkań. U rzą
dzenie samych otworów wsypowych jest pomysłowe i p rak 
tyczne: ścięty pod ostrym kątem  kanał wsypowy zamyka
ny jest najpierw  zwyczajną klapą drewnianą, od strony 
zaś ogólnego kanału zsypowego — zasuwą żelazną (szyb- 
rem ). K lapa drew niana otworu wsypowego i szyber są tak  
skonstruowane, że dopóki klapa je st odemknięta, szyber 
nie może być otwarty.

Kanały zsypowe są zbudowane z norm alnej cegły, o 
przekroju 30 cm X 30 cm.

Same zsypy śmieciowe, usuw ające potrzebę wynoszenia 
z mieszkań śmieci i odpadków do śmietnika na podwórzu, 
nie są zresztą w domu przy ul. Puławskiej 28 żadną rewe
lacyjną nowością techniczną. W W arszawie naliczyć moż
na ze sto, a może i więcej nowoczesnych domówT, w któ
rych wybudowane zostały ze zwyczajnej cegły lub ru r  ka
mionkowych kanały do zrzucania śmieci wprost z górnych 
pięter do piwnic, z piwnic śmiecie te wynoszone były nor
malnie, jak  ze śmietnika i wywożone z domu. Pomyślana 
i zbudowana ku wygodzie mieszkańców instalacja do zsy
pu śmieci w opisanej wyżej formie staw ała się zazwyczaj 
w krótkim bardzo czasie utrapieniem  wszystkich lokato
rów: cząstki zrzucanych śmieci przyklejają się do ścianek 
zsypów, choćby naw et zbudowanych z ru r  kamionkowych 
i ulegają rozkładowi gnilnemu.

Kanały śmieciowe s ta ją  się wkrótce źródłem smrodli
wych wyziewów i wylęgania bakterii i robactwa, a komo
ry  śmieciowe w piwnicach —  siedliskiem myszy i szczu
rów. W krótkim  przeciągu czasu te niezmiernie przykre 
wady instalacji zsypów śmieciowych zmuszały do rezygna
cji z tych wygodnych i kulturalnych w teorii urządzeń; w 
samej W arszawie w kilkunastu nowych domach trzeba by
ło zsypy skasować i powrócić do dawnych sposobów wy
noszenia śmieci na podwórze do śmietników lub kubłów 
śmieciowych,

W domu przy ul. Puławskiej 28 nie poprzestano na po
łowicznym rozstrzygnięciu zagadnienia zsypów śmiecio
wych, lecz połączono kanały zrzutowe ze specjalnym pie
cem do spalania śmieci i odpadków polskiego wynalazku
i polskiej konstrukcji.

Piec tak i niewielkich rozmiarów zbudowany z cegły sza
motowej, ustawiony bezpośrednio pod kanałem zsypowym, 
włączony jest z kanałem w jedną całość.

Śmiecie zsypywane są z pięter bezpośrednio do komory 
pieca. Kanał zsypowy służy jednocześnie za przewód ko
minowy dla pieca: gazy spalinowe, powstające przy spa
laniu śmieci, o tem peraturze od 175 — 225" C sterylizują 
idealnie kanały zsypowe, zabijając ferm entację gnilną or
ganicznych cząstek, zatrzym ujących się na ściankach ka
nału zsypowego. Dzięki te j sterylizacji kanał zsypowy nie 
wydziela zabójczych wyziewów gnijących śmieci, a wyso
ka tem peratura przewodu kominowego i samego pieca 
(przeszło 500° C) nie dopuszcza do zalęgnięcia się robac
tw a i zagnieżdżenia gryzoniów.

Będąca przedmiotem paten tu  zasada zainstalowanego na 
ul. Puławskiej pieca polega n a  tym, że dzięki specjalnej 
konstrukcji ścianek i rusztów, zagw arantowany jest prze
pływ gorących prądów powietrznych od paleniska do wy- 

* lotu kominowego po zewnętrznej stronie słupa śmieciowe
go w komorze pieca. Zewnętrzne warstw y śmieci zostają 
w ten sposób podsuszone i następnie spalone. Proces spa
lania posuwa się stopniowo ku środkowi słupa śmieciowe
go, a spalanie odbywa się kosztem wartości opałowych, 
zaw artych w samych śmieciach. Ta pomysłowa konstruk
cja pozwala na spalenie całej wartości pieca o pojemno
ści ca 350 litrów  w  sposób niezwykle ekonomiczny, przy u- 
życiu n a  rozpałkę minimalnej ilości węgla (3 —  5 kg) i 
kilku kawałków drzewa; przy spaTaniu zawartości pieca
2 — 3 razy w tygodniu koszty spalania śmieci są znacznie 
niższe od kosztów praktykowanego obecnie, niehigieniczne
go i niekulturalnego wywożenia śmieci, zapewniając a- 
m ortyzację instalacji w ciągu krótkiego czasu.

Obsługa pieca jest nieskomplikowana i nie wymaga spe
cjalnego personelu. Ponieważ w tego rodzaju piecu korzy
sta  się z nadm iaru tlenu powietrza, przeto spalanie daje 
się przeprowadzić całkowicie co w rezultacie daje możność 
praw ie bezdymnego spalenia zawartości pieca. F ak t ten 
potwierdza przeprowadzona przez Insty tu t Badań Chemicz
nych analiza wychodzących z pieca dymów.

Dzięki silnemu ciągowi w przewodzie kominowym moż
n a  przy wsypach i samym piecu obserwować wciąganie 
powietrza do wewnątrz wsypów, co wskazuje na w entyla
cyjne działanie instalacji.

Podjętą na ulicy Puławskiej próbę rozwiązania kłopotli
wego zagadnienia usuwania śmieci i odpadków domowych 
w sposób nowoczesny zainteresowały się szerokie koła bu
downiczych i higienistów.

P i e c e  do spalania odpadków domowych systemu „ S p a l o d "  
„ S p a ł o  d”  sp. z o. o., Warszawa, Zgoda 8 

p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g e n e r a l n e

Dom Handlowy HERMAN MEYER S. A.
Warszawa, Traugutta 2, tel. 603-84



KOMUNIKAT Nr. 1. 
Komisji Propagandowej Komiłełu Przemysłu Budowlanego 

Pomocy Zimowej

1. Na zebraniu w dn. 16 b. m. Komitet Przemysłu Bu
dowlanego Pomocy Zimowej Bezrobotnym, do którego 
weszli przedstawiciele nie tylko przedsiębiorstw zrzeszo
nych uchwalił wezwać wszystkich przedsiębiorców budo
wlanych do wniesienia na pomoc zimową opłat w wyso
kości przynajm niej l"/oo od obrotów uzyskanych w r. 1935.

Dla przedsiębiorstw nowopowstałych lub takicn, które 
robót w r. 1935 nie wykonywały, Komitet usta lił normę 
minimalną na 2"/oo od obrotu uzyskanego w ciągu pierw 
szych 6 miesięcy działalności. W płaty wnosić należy jedno
razowo, a  w razie niemożności najwyżej w 5 ra tach  mie
sięcznych począwszy od 1.XII. b. r,

2. Komitet ustalił stawkę l"/oo, stw ierdzając, ze p rze
mysł budowlany, jako w wysokim stopniu przetwórczy o 
wielkich obrotach i małych w stosunku do nich zyskach, 
w ten sposób opodatkowuje się w granicach swych ak tual
nych możliwości.

3. Komitet uznał natom iast za konieczne, aby akcja po
mocy zorganizowana została w przemyśle budowlanym 
przez pełne i szerokie ogarnięcie wszystkich przedsię-« 
biorstw.

W tym celu Komitet powołał Komisję Propagandową, 
której celem jest propagowanie akcji pomocy zimowej i 
dopilnowanie, aby objęła ona wszystkich przedsiębiorco w 
budowlanych.

Działając na razie w zasięgu centralnych organizacji 
Przemysłu Budowlanego, Komitet odwołuje się do wszyst
kich lokalnych i regionalnych organizacji na terenie całej 
Rzeczypospolitej w celu zespolenia całokształtu akcji n a 
szej branży.

4. Komisja wzywa przeto wszystkich do komunikowania

je j pod adresem W arszawa, Widok 22, m. 4, sum przypada
jących na każde przedsiębiorstwo do wpłacenia na pomoc 
zimową i sum wpłaconych. Wzywa również wszystkich 
przedsiębiorców do komunikowania firm  i adresów t. zw. 
podprzedsiębiorców, którzy żadnymi rejestram i objęci nie 
są, a którzy winni być wciągnięci do współdziałania.

5. Po nawiązaniu ściślejszej współpracy z Obywatel
skim Komitetem Pomocy Zimowej Komisja utrzymywać 
będzie stały  kontakt z ogółem przedsiębiorstw i celem in
formowania ogółu o postępie akcji będzie ogłaszała listę 
ofiarodawców co tydzień na łamach „Biuletynu Przetargo
wego" oraz poza tym  co miesiąc w „Przeglądzie Budowla
nym", wydawanym przez Stowarzyszenie Zawodowe 
Przemysłowców Budowlanych R. P.

6. Komisja załącza do niniejszego Komunikatu ogó'ne 
normy świadczeń na rzecz pomocy zimowej i apeluje do 
pp. przedsiębiorców o wzywanie ich pracowników do wzię
cia udziału w akcji oraz udzielenie pracownikom w tym 
kierunku możliwych ułatwień.

Zaofiarowane przez pracowników sumy winny być prze/, 
przedsiębiorstwa przelewane na konto P. K. O. N r 70.200 
Pomocy Zimowej, przy czym przedsiębiorstwa winny wy
stawić pracownikom poświadczenia o dokonanych na to 
w płaty potrąceniach z uposażeń.

7. Komisja prosi o wypenienie i zwrot załączonego for
mularza.

Komisja Propagandow a:
( - )  ( - )

inż. F. Oppman„ inż. M. Skąpski, 
bud. W. Lejm an, inż. 1. L u ft,  inż.

L. M uszyński, S. Martens.

OSTATECZNE NORMY OPŁAT NA POMOC ZIMOWĄ 
OD LOKALI I OD UPOSAŻEŃ.

1. Opłaty od lokali, które obowiązują w ciągu 5 miesięcy osoby nie opłacające skład
ki na pomoc zimową z ty tu łu  uposażenia:

od lokali 2 izbowych 1 zł miesięcznie
>r tt & t t  3 ,, „
tt tt 4 „ 10 ,, „

od 5 izb po 5 zł od izby, 6 izb i więcej po 7 zł od izby.

Za izbę liczy się również kuchnia.
Od lokali przedsiębiorstw opłacających składkę promilową opłat tych można nic 

wnosić. i

2. Opłaty od uposażeń:

dochód brutto do 100 zł — wolne
>> do 300 zł — 0,5%

» n od 301 do 400 zł — 0,75%
n ft od 401 do 600 zł — 1%
>t i> od 601 do 800 zł — 1,5%
t> tt od 801 do 1200 zł — 2%
tt tt od 1201 do 2500 zł — 3%
tt tt od 2501 — 5%

Opłaty te  podwyższone w stosunku do poprzednio ustalonych kum ulują i opłaty lo
kalowe, tak , że pracownicy wnoszący je  są już wolni od opłat lokalowych.
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DO O G Ó Ł U  PRZEDSIĘBIORCÓW  B U D O W LAN YC H

W dniu 16 listopada 1936 roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
Zawodowego Przemysłowców Budowlanych R. P. zawiqzany zo
stał „Komitet Pomocy Zim owej" Przemysłu Budowlanego.

Komitet jako główny cel swej działalności stawia, by w ak
cji Pomocy Zim owej nie brakło ani jednej placówki przemysłu 
budowlanego.

Komitet liczy na zrozumienie przez ogół przemysłowców  
budowlanych istoty pomocy zimowej dla bezrobotnych i jej głę
bokiego sensu społecznego.

Podstawa obywatelska ogółu przemysłowców budowlanych 
w akcji tej musi znaleźć potwierdzenie.

Podejmując na razie działanie w zasięgu centralnych orga
nizacji naszego przemysłu, Komitet odwołuje się do wszystkich 
lokalnych i regionalnych organizacji na terenie całej Rzeczy
pospolitej w celu zespolenia całokształtu akcji naszej branży.

Komitet gorqco apeluje o najszybsze i o ile możności je- 
norazowe wpłacenie na konto P. K. O. 70.200 sum odpowiada
jących przynajmniej 1 °/oo od obrotu osiągniętego przez przed
siębiorstwa w r. 1935 i o każdorazowe powiadomienie o doko
nanej wpłacie Komisji Propagandowej Komitetu pod adresem  
W arszawa, Widok 22 m. 4 Komisja Propagandy przy Stow. 
Zaw. Przem. Bud. R. P.

W ZYW AM Y WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLA
NYCH DO SPEŁNIENIA OBYWATELSKIEGO OBOW IĄZKU BRA
TERSKIEJ PO M O CY W STOSUNKU DO POZBAW IONYCH M O Ż -  
NOŚĆI PRACY I ZAROBKU.

Komitet Przemysłu Budowlanego 
Pomocy Zim owej Bezrobotnym

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y : (— ) INŻ. F E L IK S  O PPM AN  
V-PRZEW O D NICZĄ C Y : (— ) INŻ. Z Y G M U N T  SŁO M IŃ SK I 
C Z ŁO N K O W IE : (—j) (— ) INŻ. F. BOBROWSKI, INŻ. A. CZEŻOW

SKI, T. CZOSNOWSKI, INŻ. S. DWORAKOWSKI, I. GRYNBERG,
INŻ. W. K A R 0LK 0W , INŻ. J. HACIEW ICZ, BUD. W. LEJM AN,
INŻ. M. LICHTENBAUM , INŻ. I. LU FT, S. M ARTENS, INŻ. L. 
MUSZYŃSKI, PROF. W. PASZKOW SKI, W. PAW ŁOW SKI, INŻ.
CZ. PODLECKI, ST. PRONASZKO, INŻ. B. ROGACZEWSKI, INŻ.
A. ROSZKOWSKI, FR. ROTH, INŻ. M. SKĄPSKI, INŻ. K. STR 0N - 
CZYŃSKI, B. SZYBALSKI, INŻ. J. ZALESKI.



Dwa razy daje, kło szybko daje!

Składajcie jak najrychlej ofiary na Pomoc Zimowq dla bezrobotnych. 

Konto PKO Nr. 70.200 Pomoc Zimowa.

KO R ZYSTN Y PRZEWRÓT W  P O G LĄ D A C H  N A  CEL 
I SPOSÓB REALIZACJI INW ESTYCYJ PUBLICZNYCH

W poprzednim zeszycie zamieściliśmy a r ty k u łJ) będą
cy enuncjacją oficjalną na tem at zamierzeń Rządu w za
kresie inwestycji publicznych. Obecnie jesteśm y w  możno
ści ten  miarodajny1 obraz najbliższej przyszłości w tej 
szczególnie nas interesującej dziedzinie polityki gospodar
czej Państw a uzupełnić na podstawie treści artykułu  p. W. 
Gajewskiego”), k tóry  stojąc bardzo blisko prac nad u sta 
leniem wytycznych naszych planów inwestycyjnych dał 
nam głęboko i ciekawie u jęty  obraz podstaw, na których 
opierają się te  prace.

A utor wychodzi z założenia, iż rozwój społeczny w swej 
istocie polega na coraz dalej idącym zróżnicowaniu funk- 
cyj. Rezultatem zaś tego rozwoju jest możność u trzym a
nia coraz większych m as ludności, skupiających się w m ia
stach. Innymi słowy stałe powiększanie się liczby ludno
ści zmusza do urbanizacji i uprzemysłowienia kraju. Pod 
tym  względem Polska jest dość pierwotnym organizmem, 
k tóry  cechuje:

„mała liczbność i  prym itywizm  naszych miast, 
mała wymiana towarowa, niedorozwój przemysłu  
i nikle zapotrzebowanie usług, stosunkowo mały 
budżet państw, i  małe budżety instytucyj praw
no - publicznych  —  budżety czysto wegetatywne 
na poziomie małego państewka, niemożność uży
cia nielicznych stosunkouio kadr fachowcoiv, mo
gących służyć swoimi usługami, tragiczny dyso
nans pomiędzy wzrostem ludności i wzrostem  
warsztatów pracy, wreszcie niski poziom dóchodu 
społecznego i nie wykorzystane olbrzymie zasoby 
pracy ludzkiej, która marnuje się „bezproduktyw
nie“.

Jeżeli chcemy poprawić te  wszystkie braki a  za
tem podnieść nasz potencjał zarówno gospodarczy jak i 
wojenny, to musimy mocno wziąść się do dzieła. Tu autor 
wskazuje na szczęśliwie w ybraną analogię. Ewolucja, k tó 
ra  nas czeka, podobna jest do te j, k tórą odbyła Japonia 
w końcu XIX w.

„Osiągnięcie wyższego poziomu je st niemożliwe
—  między innymi warunkami  —  bez przeprowa
dzenia w szybkim tempie poważnych inwestycyj 
publicznych, które poprawią strukturę aparatu  
gospodarczego polskiego".

') W iktor M artin — Wytyczne polityki inwestycyjnej. 
J) W. Gajewski — Rola inwestycyj —  Polska Gospo

darcza — zeszyt 43/1936 (podkreślenia w cytatach z te 
go artykułu pochodzą od Red. Przegl. Bud.).

Tu następuje wymienienie tych grup  inwestycyj publicz
nych, które są najpotrzebniejsze: drogi, regulacja rzek, 
elektryfikacja, wykorzystanie sił przyrody (siły wodne 
gazy ziemne), melioracja, rozbudowa m iast.

Należy zatem inwestycje publiczne uważać za koniecz
ny w arunek naszej, egzystencji jako państw a podążającego 
za ogólnym tempem rozwoju. Musimy zatem  wyzbyć się 
ciasnego i w wysokim stopniu szkodliwego poglądu, :ż 
inwestowanie jest czymś nadzwyczajnym, dodatkowym, 
bez czego można się obyć. Dzięki tem u fałszywemu po
glądowi zmarnowaliśmy okres inflacji, a  ofiarą kompresji 
padały przede wszystkim kredyty na inwestycje i reno
wacje. Również w tym  samym nastroju kierowaliśmy go
spodarką powiatów i gmin, które musiały mocno się tłu 
maczyć, gdy chciały inwestować. Za najwyższy wyczyn 
sprawności uważano, gdy ciała publiczne mogły się ogra
niczyć do czysto wegetatywnych budżetów.

Pierwszym zatem warunkiem racjonalnej gospodarki in- 
westycyjnej| je s t zrozumienie, iż i n w e s t y c j e i r e -  
n  o w a c j e s ą  n o r m a  li n, y m i k o n i e c z 
n y m  e. 1 e m  e n t( e; m p r a c y  k a ż d e g o . z  e- 
s p o ł u .

Następnym warunkiem, by inwestycje mogły być ra 
cjonalnie zrea!izowane je st ich c i ą g ł o ś ć .  Pod tym  
względem nasze prace były zawsze dorywcze. Planowanie 
inwestycyj, jako funkcja wybiegająca w przyszłość jest 
funkcją najtrudniejszą. Do niej musimy się wszyscy wło
żyć i dlatego zagadnienie inwestowan;a  w skali państwo
wej, powiatowej i gminnej musi się stać zagadnieniem 
stałym  a równocześnie budzić powszechne zainteresowa
nie i stać się centralnym  i twórczym tem atem  dyskusyj 
publicznych.

Wreszcie ostatnim  ważnym warunkiem solidnej pracy 
inwestycyjnej; je s t p o r z ą d e k  i p l a n o w o ś ć  
w f  i n a j n s o w a n i u  r o b ó t .

Ten tem at, którego bolączki na swym ciele przemysł 
budowlany najmocniej odczuł, w ym aga specjalnie obszer
nego omówienia.

Przytaczam y zatem dosłowny tekst tego bardzo ważne
go ustępu artykułu p. Gajewskiego:

„Jeżelibyśmy chcieli zanalizować przyczyny naj
rozmaitszych, często elementarnych błędów i nie
dociągnięć w wykonaniu, to w dużej ilości w y
padków stwierdzilibyśm y, że urnę. ponosi ten, kto 
odpowiada za finansowanie. P r z y z n a w a 
n i e  k r e d y t u  t u ż  p r z e d  r  o z p  o-



c z ę c i  e m r o b ó t ,  n i e p e w n o ś ć ,  
c z y  p r z y z n a n a  s u m a  w  c a ł o ś c i  
b ę d z i e  a s y  g n o w a n  a,  o p ó ź n i a 
n i e  t e r m i n ó w  w y p ł a t  i  t. p. czyn
niki poowdują odwlekanie się robót, brak synchro
nizacji poszczególnych etapów pracy, podwyżkę 
kosztów, a często i  koszty dodatkowet wady w w y
konaniu, a przede wszystkim  stwarza to fatalne 
warunki psychiczne dla pracy kierownictwa robót, 
zniechęcenie i  przerost krytycyzm u  —  co na w y
konaniu robót, rzecz jasna, pozytywnie się nie od
bija.

W rozumieniu tych potrzeb Rząd wprowadza  
tę inowację, że finansowanie inw estycyj będzie do
konywane w okresie roku kalendarzowego, a więc 
będzie się zaczynać od dn. 1 stycznia. Ta drobna, 
pozornie, zmiana, przesuwająca rozpoczęcie robót
0 3 miesiące, jest zmianą o wielkiej doniosłości. 
Pozwoli ona na należyte przygotowanie się do ro
bót pod względem technicznym i organizacyjnym,
1 na rozpoczęcie faktycznego wykonania w odpo
wiedniej porze. W szyscy, którzy m ają doświadcze
nie w prowadzeniu robót, uświadamiają sobie na
leżycie, jak  wiele zależy od zorganizowania roboty, 
skompletowania pracowników i dokonania we 
właściwym czasie zamówień. Odbije się to również 
w sposób wysoce dodatni na warsztatach w ytw ór
czych, które będą dużo wcześniej zorientowane co 
do wysokości obstalunków. Przedstawiciele prze
mysłu niejednokrotnie podkreślali pierwszorzędne 
znaczenie wczesnych zamówień, umożliwiających 
nastawienie produkcji na odpowiedni poziom przy

jednoczesnym maksymalnym wyzyskaniu w ydaj
ności ich warsztatów.

Dalszym dodatnim momentem będzie możność 
zadatkowania zamówień, co z  kolei ulży w wyso
kim stopniu przemysłowi, rozporządzającemu sła
bym kapitałem obrotowym.

Trzecim momentem, który po doświadczeniu ro
ku bieżącego zaistnieje  —  będzie to przeświadcze
nie, którego dotychczas nie było, że przyznane 
kredyty będą  —  tak, jak  w  roku bieżącym  —  w y
płacone w  całości. Wielki trud i  ryzyko zgroma
dzenia całej kwoty potrzebnej wziął na siebie Mi
nister Skarbu. Do zadań aparatu M inisterstwa  
Skarbu należeć będzie terminowe ich rozprowa
dzenie  —  tak, aby inne czynniki w m yśl funkcjo- 

■ nalnego podziału pracy mogły swobodnie i  spokoj
nie zająć się organizowaniem robót inw estycyj
nych według ustalonego wspólnie planu".

Są w tym  ustępie trzy  zapowiedzi, których realizacja 
może w dużym stopniu poprawić strukturę wykonania 
zleceń ręki publicznej:

1) przesunięcie początku roku budżetowego dla inwe
stycji publicznych na dzień 1 stycznia,

2) zadatkowanie zamówień,
3) gw arancja terminowej wypłacalności dokonywanych 

zamó\vie:'i.

N a łamach pisma, które znając istotne bolączki repre
zentowanego przemysłu, wielokrotnie o te  istotne refor
my zabiegało, tego rodzaju zapowiedzi tym  razem po
chodzące ze źródła, które władne je st je  zrealizować, mo
gą być tylko przyjęte z niekłamanym entuzjazmem.

KONSTRUKCJE STALOWE NA KONGRESIE 
W BERLINIE

STEFA N  BRYŁA.

KONSTRUKCJE STALOWE N A  II M IĘ D Z Y N A R O D O W Y M  
KONGRESIE M O STÓ W  I K O N STR U KC YJ INŻYN IER SKIC H  

W BERLINIE 1936 r.
Przedmiotem zainteresowań Międzynarodowych Kongre

sów Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich są oczywiście 
wszelkie konstrukcje inżynierskie jako takie. Jednakowoż 
pomiędzy temi konstrukcjam i na pierwszy plan wybijały 
się i wybijają stale dwa wielkie działy, t. j. konstrukcje 
stalowe i konstrukcje żelbetowe. Każdorazowy Kongres 
omawia postępy poczynione w tych działach w ostatnim  
okresie czasu, tak  w kierunku teoretycznym, jakoteż i kon
strukcyjnym , robi ich przegląd i s ta ra  się wysnuć wnio
ski i konsekwencje.

Rezolucje uchwalone przez te  Kongresy są najpoważ
niejszą dokumentacją w dziale konstrukcyj inżynierskich, 
najpoważniejszą, gdyż ustalone przez areopag najw ybit
niejszych inżynierów, z całego nieomal św iata. Tak było 
na Kongresie Paryskim  w r. 1932, tak  było też obecnie 
na Kongresie odbytym w dniach od 1 do 10 października 
br. w Berlinie.

N a tle wszystkich sprawozdań, wszystkich referatów , 
z których najważniejsze podane są poniżej w streszcze
niach, i całej dyskusji da się stwierdzić bezspornie, że 
zwłaszcza w dziedzinie konstrukcyj stalowych postęp i roz
wój był ogromny, tak  w kierunku teoretycznym, jak  zwła
szcza w kierunku konstrukcyjnym .

Konstrukcjom stalowym poświęconych było pięć posie
dzeń. Na pierwszem z nich omawiano sprawy teoretycz
ne: sprawę plastyczności stali i obliczeń na podstawie 
te j zasady konstrukcyj stalowych, zwłaszcza hyperstatycz- 
nych. Jedno posiedzenie poświęcone zostało w całości kon
strukcjom spawanym. Trzecie zaś badaniom, jakie wyko
nywane były w ostatnich latach z budowlami stalowemi, 
lub z elementami tychże. Oddzielnie omawiano spraw ę za
stosowań sta li w mostownictwie i budownictwie, czyniąc 
niejako przegląd tego, co ze sta li wzniesiono w poszcze
gólnych państwach. Wreszcie na jednym posiedzeniu oma



wiano także zastosowanie sta li w budownictwie wodnem. 
Prócz powyższych posiedzeń, poświęconych kwestjom w za
kresie zastosowania sta li były też posiedzenia poświęcone 
„komunikatom wolnym”, na których przeważnie przed
stawiano konstrukcje wzniesione w ostatnich latach.

Syntetycznie można ująć rezultaty  i wnioski z posie
dzeń i dyskusji w sposób następujący: obliczanie konstruk
cyj stalowych na podstawie plastyczności m ateriału  uzy
skało już prawo obywatelstwa i stosowane jest niejedno
krotnie. W prawdzie w poszczególnych państwach przepisy 
nie akceptują tego jeszcze w zupełności, jednakowoż zna
czenie te j zasady, dzisiaj uznanej i przyjętej, je s t już tak 
wielkie, że niesposób jej pomijać, tembardziej, że nietylko 
je st ona uzasadniona teoretycznie, ale także w praktyce 
dać może niejednokrotnie znaczne oszczędności m ateriału, 
co przy zachowaniu odpowiedniej pewności konstrukcji jest 
przecież celem każdego inżyniera-konstruktora. Istn ie ją  już 
nawet starsze i nowsze teorie, dotyczące tej sprawy, któ
r a  na gruncie polskim jest jednak stosunkowo bardzo m a
ło znana i poruszana była w literaturze polskiej wyłącz
nie w nieznacznej ilości prac i przez bardzo m ałą ilość 
autorów. Je st w konsekwencji rzeczą wysoce wskazaną, 
ażeby na tę zasadę zwrócili uwagę w wybitniejszym stop
niu polscy inżynierowie, tak  badacze, jakoteż konstrukto- 
rowie.

Pod względem metod konstrukcyj przegląd prac przed
stawionych na Kongresie opisów konstrukcyj, oraz odwie
dzenie budowli spawanych w Niemczech, wykazał, że spa
wanie w bardzo szybkim tempie, zwłaszcza w niektórych 
dziedzinach sta je  się metodą już dominującą. Tempo to 
jest tak  szybkie, że niejednokrotnie wai-sztaty mu nawet 
nadążyć nie mogą.

Gdzie jak gdzie, ale właśnie w tej dziedzinie okazało się, 
jak  w wysokim stopniu barjery  graniczne, uniemożli
wiające nieraz zwiedzenie sąsiednich krajów , u tru d n ia ją  
jednolity i systematyczny rozwój pewnej metody, k tóra 
jest bezspornie słuszna i celowa, ale której rozwój w roz
maitych krajach postępuje rozmaitemi drogami, niejedno
krotnie nawet rozbieżnemi drogami, a w poszczególnych — 
zresztą wyjątkowych wypadkach prowadzi naw et do 
rozmaitych wniosków. Dopiero na międzynarodowych zjaz
dach dają się, i to nieraz z trudem , wysnuć pewne synte
tyczne wnioski, jednakowoż o charakterze raczej ogólnym. 
Z drugiej strony jednakowoż mimo tych granic, u tru d 
niających wzajemne poznanie się, pęd do udoskonalenia 
konstrukcji i do wykorzystania nowych metod pracy jest 
niezmiernie wybitny. Tu wreszcie daje się przede wszyst
kim zrozumieć, jakie znaczenie m ają przykłady dawane 
przez poszczególne państw a i narody. Takim przykładem, 
zapłodniającym twórczą myśl inżyniera była przed kilku 
laty  Polska. Przykładem  takim  jest dzisiaj np. Belgia, 
w której zbudowano cały szereg mostów spawanych bez- 
przekątniowych (Vierendeel’a ), albo Niemcy, w  których 
wzniesiono szereg dużych mostów spawanych blaszanych
0 rozpiętości, zbliżającej się do 100 m. Zwłaszcza przykład 
belgijski jest; charakterystyczny: Rezolucje Kongresów nie 
mówią tego wprawdzie, jednakowoż cały szereg głosów
1 referatów  z państw , w których ani jednego mostu bez- 
przekątniowego nie zbudowano, powołuje się na przykład 
belgijski, uznając na w iarę Belgijczykom, że właśnie te 
konstrukcje nada ją  się najlepiej jako nowy typ mostów. 
Jednak, pomijając nawet przykłady te, widzimy wszędzie, 
w całym świecie szybką i u jednostajn iającą się falę skie
rowującą konstrukcje stalowe w kierunku spawania.

P ragnę zaznaczyć, że motyw tego jest nietylko ekono

miczny. Zwiedzenie w arsztatów  niemieckich daje jasno 
poznać, że w ybitną rolę w tym  przechodzeniu na spawa
nie, odgrywa tu  również i moment inny, mianowicie mo
ment obrony państw a. W alory spawania, jako metody łą
czenia prętów  stalowych (i wogóle metalowych) nie dają 
się porównać nawet z walorami nitowania podczas wojny, 
gdzie trzeba budowle w niezmiernie szybkim tempie nie
jednokrotnie bez szczegółowych planów i rysunków łączyć, 
nieraz niszczyć elementy i konstrukcje tak, jak  to je s t n a j
wygodniejsze i najprostsze. Ten właśnie moment je s t dru
gą z przyczyn, dla których spawanie w w arsztatach za
granicznych prowadzone jest na coraz większą skalę, w 
tempie bardzo szybkim, pod opieką i dyrektywami rządu.

Trzecią ze spraw  stalowych omawianych na Kongresie 
dotyczyła badań i doświadczeń czynionych z temi konstruk
cjami. Trudno tu ta j mówić o jakiejś syntezie, gdyż badania 
sam ą siłą fak tu  musiały; być bardzo rozstrzelone. Wywnio
skować można tylko jedno, że dzisiaj, u schyłku konstruk
cyj nitowanych, zaczyna się badać je  na większą skalę przy
puszczalnie pod wpływem ogromnego rozwoju badania kon
strukcyj spawanych, które pomimo swego krótkiego czasu 
trw ania, pod względem swego działania doświadczalnie zo
stały  zbadane napewno lepiej^ niż konstrukcje nitowe zna
ne setkę lat.

Przegląd konstrukcyj stalowych, mostowych, a  zwłasz
cza budowlanych przedstawiony na jednym z posiedzeń, 
wykazał także, że s ta l wchodzi coraz częściej w użycie 
w najrozm aitszych budowlach. Rozwiązania są niejedno
krotnie najzupełniej różne od stosowanych dotychczas. 
Jeżeli weźmiemy jako przykład hangary, to ogromne za
interesowanie wzbudziły hale stalowe, wykonane jako 
utw ory o cienkich stalowych pokryciach, co pozwala na 
bardzo dobre wykorzystanie m ateriału  i na znaczną eko
nomię. Również w wielu krajach w szybkiem tempie wcho
dzą w życie połączenia betonu ze sta lą w mostach, w ten 
sposób, że płyta pomostowa żelazo-betonowa współdziała 
integralnie z dźwigarami stalowemi mostowemi. Przykłady 
takie mamy już i w Polsce i np. typ mostów stalowych spa
wanych, opracowany przez Radę Stalową, tę właśnie 
nowoczesną konstrukcję, wziął za podstawę projektu. W re
szcie w budownictwie wodnem zaznaczył się ogromny 
wzrost zastosowania stali. Konsekwencje rdzewienia są dzi
siaj zwalczane w rozmaite sposoby. N a tę ostatn ią sp ra
wę, zwrócił specjalnie uwagę Kongres, zalecając zbiera
nie doświadczeń rozmaitych państw  i rozmaitych budo
wli. )

Udział Polaków w Kongresie zaznaczył się właśnie w 
znacznym stopniu w dziedzinie budownictwa stalowego. 
Trzy referaty , jakie były zgłoszone n a  Kongres przez Po
laków dotyczyły: jeden —  zastosowanie plastyczności stali 
do obliczeń konstrukcyj, drugi i trzeci — spawania. Rów
nież kilka krotnie zabierali Polacy głos w dyskusji nad 
konstrukcjam i stalowemi. Wszystko świadczy, że zainte
resowanie konstrukcjam i stalowemi w Polsce wzmaga się 
coraz bardziej wobec zwiększającego się zastosowania stali 
w konstrukcjach inżynierskich, nietylko w mostach, wyso
kich domach, hangarach, budynkach przemysłowych, ale 
także w dziedzinie tej, w której dotychczas dominowała ce
gła, jako zasadniczy m ateriał konstrukcyjny, a więc w bu
dowie domów szkieletowych o średnich wysokościach. W ska
zuje na to niejednokrotnie nietylko racjonalne dostoso
wanie się do warunków budowy, ale także wzgląd na obro
nę przeciwlotniczą. Tembardziej pilnie powinniśmy śledzić 
to, co zbudowane zostało i co buduje się zagranicą, tem
bardziej zwrócić uwagę należy na rezultaty  i wnioski, do 
których w metodach swej pracy dochodzi zagranica.



DR. INŻ. V. PONIŻ.

SPAWANE KONSTRUKCJE NA ll-G IM  M IĘ D Z Y N A R O D O W Y M  
KONGRESIE M O STÓ W  I KO N STRUKCYJ INŻYN IER SKIC H  

W BERLINIE
Spawane konstrukcje stalowe wykazują ostatnio coraz 

większy rozwój. Najlepszym tego wyrazem jest księga 
zjazdowa w Berlinie, w której konstrukcje spawane za j
mują prawie 'A objętości. R eferaty objęte księgą zjazdo
wą zajm ują się głównie wpływem obciążeń dynamicznych 
na spawane konstrukcje, wpływem spawania na napręże
nia wewnętrzne oraz podaniem sposobów przy pomocy 
których można te naprężenia zmniejszyć lub ograniczyć 
do minimum (Bryła, B ierett). Dalej podane są wykonane 
w szeregu państw  konstrukcje spawane oraz wyniki ba
dań naprężeń skurczowych (Sarasin).

Szczególnie to ostatnie zagadnienie zajm uje w te j chwi
li najbardziej inżynierów i badaczy konstrukcji spawa
nych: Przyczyną naprężeń skurczowych je st rozgrzewanie 
się a następnie kurczenie się strefy  nagrzanej; ponieważ 
jednak swobodne kurczenie się spoiny podczas stygnięcia 
jest hamowane przez m etal znajdujący się w bliskości 
spoiny a nie nagrzany wogóle lub przynajm niej w mniej
szym stopniu, powoduje to powstanie dodatkowych naprę
żeń wewnętrznych — naprężeń skurczowych.

Jak  wykazują doświadczenia, naprężenia skurczowe są 
znaczne. Należy , więc jaknajbardziej unikać gromadzenia 
spoin w jednym miejscu a oprócz tego dbać również o to, 
aby jaknajbardziej zmniejszyć ilość spoin i ich przekrój. 
N ajprostszą drogą ku tem u byłoby podwyższenie naprę
żeń dopuszczklnych dla spoin, co przy dzisiejszym stanie 
fabrykacji elektrod krajowych nie je s t znowuż niemożli
we, jeżeli się zważy, że niektóre wyroby krajowe elektrod 
przewyższają znacznie elektrody zagraniczne. Należy zwró
cić uwagę na to, że z przepisów oficjalnych pierwsze prze
pisy polskie uwzględniły zmniejszenie wytrzymałości spo
iny przy w zrastającej je j grubości forytując w  ten  spo
sób spoiny cienkie przed grubymi. Profesor Bryła wyka
zywał w kilku swoich pracach na fak t, że przyczynę 
zmniejszenia wytrzymałości spoiny przy zwiększającej się 
grubości należy się doszukiwać w mniejszym stosunku 
wtopienia do grubości spoiny oraz w kilkakrotnym '.nakła
daniu warstw . Do powyższych przyczyn dochodzą jeszcze 
naprężenia skurczowe. Przepisy polskie zmuszały więc 
konstruktora do stosowania spoin cienkich, które są tak  
pod względem kosztów jak i pod względem wytrzym ałoś
ci lepsze od grubych.

Gromadzenie spoin zachodzi też przy styku wykonanym 
z nakładkami i przykładkami. Styk tak i lepiej je s t wyko
nać wprost za pomocą spoin stykowych bez żadnych blach 
a wykonaći go należy w miejscu, gdzie spoina stykowa je st 
wystarczająca do przeniesienia momentu i siły poprzecz
nej. Rozumie się, że końce dźwigarów powinny być w 
miejscach styku obrobione na x  lub v.

Żądanie, aby spoina była lekko wypukła, obecnie już 
upada. Szczególnie w miejscach, gdzie występuje połącze
nie elementu prostopadle do elementu głównego (podłuż- 
nica:|do poprzecznicy itp.) należy uważać na to, aby p rzej
ście z jednego elementu n a  drugi było łagodne, czyli, że 
spoina powinna być lekko wklęsła (według B ieretta: spo
ina o przekroju tró jk ą ta  równobocznego z lekkim zaok
rągleniem przeciw prostokątnej). Rozumie się samo przez 
się, że najm niejszy przekrój spoiny nie powinien być 
mniejszy aniżeli przekrój wymagany przez obliczenia s ta 
tyczne.

Zdanie, jakoby naprężenie skurczowe znikały częściowo 
lub w całością po obciążeniu konstrukcji, jest wręcz fałszy
we. Z powodu naprężeń skurczowych mogą powstać w kon
strukcji miejscowe niepożądane lub naw et niepokojące od
kształcenia, które mogą spowodować tworzenie się rys na 
spoinach lub obok spoin.

Zdaniem B ieretta większe naprężenia termiczne w ystę
pują w spoinach bocznych aniżeli czołowych.

Bryła podnosi, że doświadczenia rozmaitymi sposobami 
dążącymi do ulepszenia spoin dają raczej wyniki ujemne, 
głównie z tego powodu, że nakład pracy przy nich wogóle 
nie opłaca się.. Sztuczne zmniejszanie naprężeń skurczo
wych je s t stosunkowo nieznaczne i zdaniem prof. Bryły 
bezcelowe. Wobec tego, że dotychczas nie było jeszcze w y
padku, by naprężenia skurczowe okazały swoją złośliwość, 
przeto nie ma powodu dążyć do ich zmniejszenia.

Ogólnie występuje przekonanie, że należy stosować r a 
czej spoiny cienkie, które :p ia ją  w dodatku jeszcze tę  za
letę, że są dużo tańsze od grubych.

Podstawowe tezy wypowiedziane na Kongresie odnośnie 
konstrukcji spawanych, brzmią w  streszczeniu w sposób 
następujący:

a) W yrazem rozwoju konstrukcji spawanych w ostatnich 
czterech latach je st cały szereg wzniesionych kole
jowych i drogowych mostów spawanych. Cały sze
reg  państw  wprowadziło już przepisy dotyczące kon
strukcji spawanych.

b) Pod względem estetycznym uzyskać można przy po
mocy spawania ładne form y konstrukcji.

c) Zmniejszenie wagi stali wynosi przy stosowaniu spa
w ania około 15 — 20%. Silnie obciążone słupy, r a 
my itp. dają się znacznie lepiej wykonać w spawa
niu.

d) Spawanie wymaga wielkiej ostrożności tak  w w ar
sztatach jak i na budowie. Na budowie należy zw ra
cać wielką uwagę na naprężenia skurczowe przy spa
waniu styków montażowych.

e) W ytrzymałość spoin stykowych jest przy odpowied
nim ich wykonaniu przynajm niej równa w ytrzym a
łości odpowiednich połączeń nitowanych. W ytrzym a
łość styków spawanych dźwigarów walcowanych jest 
równa przy odpowiednim wykonaniu spawania w y
trzymałości samego dźwigara. .;

f)  P rzy spoinach stykowych należy zwracać uwagę na 
łagodne przejście przekroju elementu łączonego w 
spoinę. P rzy  konstrukcjach narażonych na obciąże
nie dynamiczne należy unikać spoin przerywanych 
jak  i szczelinowych. Zaleca się dobre w tapianie elek
trod u nasady spoin bocznych i pachwinowych, przy 
pomocy elektrod o grubości 3 —  4 mm.

g) Naprężenia skurczowe występujące przy spawanych 
konstrukcjach są dość znaczne* o ile konstrukcja nie 
może dowolnie się rozszerzać. W  żadnym wypadku 
spoiny te  nie są niebezpieczne dla konstrukcji, tym 
bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę plastyczne 
zachowanie się m ateriału. Aby jaknajbardziej zmniej
szyć naprężenia skurczowe należy wymiarować spo
iny o małym przekroju, oprócą tego dbać o to, aby 
naprężenia skurczowe znalazły ujście w odpowied
nim przesunięciu łączonych elementów. Naprężenia



skurczowe można zmniejszyć do*minimum przez n a 
danie konstrukcji form y odpowiadającej najbardziej 
spawaniu oraz przez odpowiedni porządek wykona
nia spoin.

h) Zamiast kilku nakładek przy pełnościennych blacho- 
wnicach odpowiedniejsze jest użycie jednej grubszej 
nakładki.

i) Do badania dobroci spoin używa się obecnie poza 
miejscowymi nawierceniami (Schmukler) najchętniej 
prześwietlenia (Rentgen). Sposób pierwszy używany 
je st do badania spoin bocznych, drugi do spoin s ty 
kowych. Mechanicznych sposobów badania spoin 
obecnie prawie się już nie używa.

INŻ. BOLESŁAW MAYZEL.

BUDOW LE I D O Ś W IA D C ZE N IA  OSTATNICH LAT Z  ZAKRESU 
KO NSTRUKCYJ SPAW AN YC H  W OŚWIETLENIU KONGRESU 

BERLIŃSKIEGO
Wielka doniosłośćć kongresów międzynarodowych dla 

postępu techniki sta je  się oczywistą dla każdego, kto ze
stawi i porówna prace różnych narodów z jednej dziedzi
ny opisane w referatach  kongresowych. Narody rozdzielo
ne dzisiaj dość trudnym i do przebycia barieram i graniczny
mi kroczą własnymi drogami,, którymi nadają  kierunek w a
runki geograficzne, ekonomiczne i odrębne cechy charak
teru  narodowego. Dopiero na zjazdach naukowych dzielą 
się zebrani zdobytymi doświadczeniami i albo stw ierdza
ją  pokrzepiającą zgodność wyników osiągniętych różnymi 
drogami albo p rostu ją wnioski zbyt jednostronnie wysu
nięte a'.bo wreszcie oryginalnymi odkryciami wzbogacają 
wiedzę innych narodów.

Takie refleksje nasuwa przegląd referatów  o pracach 
spawalniczych w Europie w ostatnich kilku latach. K rót
ki wyciąg z tych referatów  zamieszczamy poniżej w po
rządku alfabetyczno - geograficznym:

1) A ustria . (R eferat inż C. G. Thorborga). Pierwsze 
próbne przepisy spawalnicze ukazały się w  r. 1934. W krót
ce po tym wydano stałe normy oparte już na doświadcze
niach nabytych przy stosowaniu pierwszych przepisów. Te 
nowe normy są znacznie liberalniejsze i dopuszczają w 
spoinach ściskanych do 100% naprężeń macierzystych a  w 
spoinach rozciąganych mostowych do 80%.

Z ciekawych budowli wymienić należy:
a) Pierwszy w Europie kolejowy most spawany pod 

Weiz. Je st to  mały mostek blachownicowy o rozp. 9.70 m. 
znamienny tylko swą rangą starszeństw a wśród mostów 
kolejowych.

b) Garaż opery w Gracu o konstrukcji noszącej już wy
bitne piętno nowoczesnej techniki spawalniczej.

c) 7-piętrowy dom szkieletowy w Wiedniu. Powierzchnia 
planu wynosi zaledwie 4.80 m X  24 m. Dom je st jedno- 
traktowy. Górne kondygnacje są w ysunięte wspornikowo
o 2 m przed linię frontu. Stąd konieczność zastosowania 
konstrukcji stalowej w tym  niewielkim budyneczku.

2) Belgia. (R eferat inż. de Cuypera). W ciągu paru  
ostatnich la t wybudowano około 30 mostów całkowicie spa-
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wanych. Są to  mosty drogowe przeważnie systemu Vieren- 
deela lub rzadziej blachownicowe.

W blachownicach żebra usztywniające nie są połączone 
spoinami z pasem rozciąganym, ponadto zaś m ają wy
cięcia przy środniku belki (fig. 1). W belkach Vierendeela 
stosowane są następujące przekroje: pas dolny — dwute- 
ownik walcowany, pas górny wedle fig. 2 (2 b gdy nie ma 
tężników górnych), słupki z dwuteówek wedle fig. 3, przy 
czym zam iast przekrojów spawanych z blach stosuje się 
w  m iarę możności walcowane w myśl zasady: ja k  najm niej 
spoin w konstrukcji.

Blachy węzłowe m ają kształt łuków kołowych, aby przej
ście od słupka do pasa było płynne (fig. 4). Koto nie jest 
wprawdzie linią idealną lecz je s t znacznie lepsze od prostej 
a dogodniejsze dla w arsztatu  niż inne krzywe.

Stopki słupków łączy się z pasami za pośrdnictwem kli
nowych przystawek, aby do minimum ograniczyć niekorzy
stny wpływ uskoków (karbów ). Styki pasów wykonywa się 
zapomocą spoin- stykowych V lub X. K ra tery  wyrzuca się 
n a  zewnątrz n a  małe blaszki montażowe, które się po tym  
usuwa.

3) Dania. (R efera t in. C. G. Thorborga). Stosują tu  
wyłącznie spawanie łukiem elektrycznym. Deformacje te r 
miczne albo się usuw a przed, drugostronne nagrzanie, albo 
się im zapobiega przez sztuczne naciągi prętów. Do kon
troli spoin stosuje się najczęściej metodę Schmucklera, w 
mostach wprowadza się metodę Roentgena. Wielką wagę 
przykłada się do gruntownego usuw ania żużla i innych 
zanieczyszczeń (szorowanie prądem  piaskowym). Wysiłki 
w arsztatów  zm ierzają do posiadania urządzeń u ła tw iają
cych najdogodniejsze ustaw ianie przedmiotów spawanych. 
Blachownice (fig. 5) wykonywa się z niemieckich walco
wanych profili z garbem  (fig. 10).

4. Finlandia. (R eferat inż. F . L. Lehtinena). W F in
landii jako k ra ju  przemysłu papierniczego przeważają kon
strukcje takie jak  śluzy, turbiny, zbiorniki kwasów (fig. G) 
i t. p. Stosowane jest spawanie łukowe i gazowe. Koleje 
stosują spawanie oporowe do łączenia szyn. Na m onta
żu używa się najczęściej połączeń nitowanych, gdyż suro
wy klim at nie sprzyja wykonywaniu spoin w otwartych 
miejscach.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.



Fig. U.

5) Francja. (R eferat A. Goelzera). Spawanie rozpow
szechniło się tu  bardzo szybko. Wykonano już bardzo wie
le całkowicie spawanych budynków mieszkalnych i fabrycz
nych, garaży, dachów' peronowych, dźwigarów, mostów. 
Stosowano również spawanie do wzmacniania mostów 
istniejących.

N a specjalną wzmiankę zasługuje most kolejowy w 
Saint - Denis (fig. 7) o długości 63 m (waga 165 t) .  Dźwi
gary  główne blachownicowe m ają wysokość 2.40 m. Most 
wykonano w warsztacie w dwóch częściach. Każdy dźwigar 
był połączony z połówkami poprzecznie. Montaż polega! na 
łączeniu tych połówTek.

6) Holandia. (R eferat dra. inż. Joostinga). W osta t
nich latach zaznaczył się duży rozwój konstrukcyj spawa
nych. Istn ieje jeszcze dużo uprzedzeń do spawania. Ale 
uprzedzenia te jedne po drugich upadają wobec oczywi
stych walorów konstrukcyj spawanych. U trzym ują się je 
szcze powątpiewania co do trwałości połączeń spawanych 
przy obciążeniach zmiennych i dynamicznych. Robione są 
liczne badania połączeń spawanych za pomocą pulsatorów. 
Wyniki doświadczeń są jak  dotąd bardzo pomyślne. Mi
mo to jednak H olandia nie zdecydowała się jeszcze na bu
dowę mostu kolejowego a mostów drogowych buduje sto
sunkowo niewiele. F igu ra  8 przedstawia ramownicę dwu- 
przegubową nowego mostu w Hadze. Most ma rozpiętość
19 m p. szerokość 31.50m. Ramownicę są rozstawione co
0.9 m.

Z robót budowlanych najciekawsze są magazyny Lloyda 
W Rotterdam ie (fig. 9) o rozpiętości 25 m i długości 110 —

Fig. 6. Fig. 8.

170 m. W ięzary są wykonane jako ramy trójprzegubowe. 
Rozstaw więzarów wynosi 9.90 m.

Wykonane budowle dostarczyły następujących spostrze
żeń :

Oszczędność na wadze dochodzi do 30%.
Konstrukcje kratowe w ypadają czasem tan iej w wy

konaniu nitowym natom iast zawsze spawanie opłaca się 
w blachownicach i dźwigarach ramowych.

Korzystne są przekroje rurowe, zwłaszcza spawane 
z blach.

Niepogoda ma ujemny wpływ na wykonanie spoin. 
Spoiny stykowe wykazują większą odporność na 

zmiany naprężeń niż pachwinowe.

7) Jugosławia. (R eferat inż. N. Laucosa). Rozwój kon
strukcyj spawanych datuje się dopiero od r. 1931. Przy 

p in . 7. czynił się do niego swymi artykułam i w czasopiśmie „Te-



Fig. 9.

hnicki lis t” prof. Kryla, który jest również współautorem 
jugosłowiańskich przepisów spawalniczych.

Dziś Jugosław ia może się już poszczycić szeregiem wy
konanych budowli spawanych z różnych dziadzin jak : da
chy do 25 m rozp., kotły, zbiorniki, maszty, rurociągi i 
mosty drogowe. To ostatnie zaczęło stawiać w r. 1932 mi
nisterstwo budowli kierując się względami oszczędnościo
wymi, gdy się okazało, że spawanie daje dużą ekonomię 
na wadze i kosztach.

Jako konstrukcja całkowicie spawana został wykonany 
również wielki prom na Dunaju o pojemności 755 n f 
mogący przewieźć ponad 60 wagonów.

8) Niemcy. (R eferat dra inż. Kom m erel'a). Żywiołowy 
rozwój spawania rozpoczął się w r. 1931 z chwilą w y
dania urzędowych przepisów dla konstr. spawanych. Rów 
nolegle z wykonywaniem budowli idą liczne prace badaw
cze. W budownictwie mostowym rozpowszechniły się kon
strukcje blachownicowe, które w wykonaniu spawanym o- 
p lacają się przy znaczniejszych rozpiętościach. W Niem
czech wykonano już blachownice o rozp. 54 m. Konstruk
cja blachownie przechodzi przy tym  dużą ewolucję. Spoi
ny stykowe w ypierają coraz bardziej spoiny pachwinowe, 
ponieważ są bardziej odporne na znużenie przy zmiennych 
naprężeniach. W tym celu wprowadzono nowe profile dla 
pasów blachownie, które dają możność łączenia pasów ze 
środnikiem na spoiny stykowe V lub X (fig. 10).

a) Domen b) Dorf-munder Union

Z tego samego powodu spoiny przerywane zastępuje 
się ciągłymi. Chodzi o to, że wszelkie nierówności powierz
chni czyli karby w pływ ają ujemnie na trw ałą  wytrzyma
łość połączeń. Z właściwą sobie pedanterią stosują Niem
cy nawet wygładzanie szmerglem krawędzi spoin, aby o- 
trzym ać możliwie płynne zetknięcie spoiny z materiałem.

Nakładki warstwowe wyszły z użycia, dzisiaj stosuje 
się wyłącznie pojedyncze blachy pasowe przy czym g ru 
bość ich dochodzi czasami do 80 mm.

Zmianę przekroju blachownicy osiąga się niekiedy przez 
zmianę grubości środnika przy niezmiennym przekroju 
pasów. Koniec grubszej blachy zrównuje się z blachą cień
szą przez odpowiednią obróbkę i połączenie wykonywa się 
norm alną spoiną x (fig. 11).

F ig. 10.

Fig. 11.

Bardzo ważne dla trw alej wytrzymałości spoin jest do
bre wtopienie u nasady. Dlatego nie należy stosować zbyt 
grubych elektrod. Ponieważ jednak natężenie prądu m a
leje proporcjonalnie do przekroju drutu przeto Dornen sto
suje elektrody o przekroju prostokątnym lub owalnym.

Przy spoinach stykowych x ważne jest dobre stopienie 
obu połówek spoiny. Dlatego po zaspojeniu jednej s tro 
ny należy przedmiot obrócić, usunąć żużel i niepewną w ar
stewkę spoiwa i m ateriału , a dopiero po tym przystąpić 
do spawania drugiej strony. Przy grubych blachach wska
zane jest postępować wedle fig. 12: a) wykonać około % 
spoiny z jednej strony, b) obrócić przedmiot i oczyścić na
sadę, c) wykonać spoinę z drugiej strony, d) obrócić 
przedmiot i dokończyć pierwszą część spoiny. W etapach
b) i d) stosuje się prześwietlanie Roentgenem. Używanie 
zbyt cienkich elektrod w tym  wypadku nie jest celowe. W 
żebrach usztywniających stosują Niemcy znanymi sposo-



Fig. 12.

bami mijanie spoin przeciwległych. Żeber nie łączą spoi
nami z pasem rozciąganym uważając, że takie poprzeczne 
spoiny pachwinowe obniżają znacznie odporność konstruk
cji na' znużenie.

9) Norwegia. (R eferat inż. A. Ledanga). Przepisy o 
spawanych konstrukcjach są dopiero w opracowaniu. Do
tychczas trzym ano się przepisów niemieckich. W wykony
wanych konstrukcjach widać, wTyraźny wpływ techniki nie
mieckiej.

Most na rzece Namsen ma przęsło główne łukowe nito
wane, a w iadukt spawany biachownicowy. O wyborze 
konstrukcji spawanej zadecydował wynik przetargu, któ
ry wykazał oszczędność 20f/r w stosunku do konstrukcji 
nitowanej.

10) Polska ,( (R eferat prof. St. B ryły). Spawanie zostało 
wprowadzone do robót konstrukcyjnych stosunkowo wcze
śnie bo już w r. 1917 i od tego czasu zaznacza się stały  
i szybki postęp w tej dziedzinie. Jedynie w budowie mo
stów po wykonaniu słynnego mostu łowickiego nastąpił aż 
do ostatnich czasów niezrozumiały zastój.

Szerszemu rozpowszechnieniu się konstrukcyj spawa
nych stoi na przeszkodzie słaby stan  elektryfikacji k ra 
ju, która staw ia dopiero swoje pierwsze kroki. Mimo to 
w budownictwie dziś już prawie wyłącznie stosuje się

konstrukcje całkowicie łub przynajm niej częściowo spa
wane.

Na montażu stosuje się jeszcze czasem nitowanie zwła
szcza tam  gdzie niema na miejscu prądu lecz ten stan 
rzeczy zmienia się coraz bardziej na korzyść konstrukcyj 
czysto spawanych.

Odrębny charak ter połączeń spawanych znajduje wyraz 
w odmiennych formach konstrukcyjnych. Wprawdzie spe
cjalnych profili w Polsce jeszcze niema, ale wśród zwy
kłych nastąpiły  znaczne przesunięcia.

Tak np. kątówki wrychodzą coraz bardziej z użycia, 
a miejsce ich zajm ują teówki względnie przecięte na pół 
dwuteówki. Szerokie zastosowanie m ają przekroje zamk
nięte złożone z dw'uch teówek lub teówek, dwuteówek i 
blach, które przy pomocy nitowania nie dałyby się wyko
nać. W pewTnym stopniu znajdu ją zastosowanie rury . Sto
py słupów wykonywa się z grubych blach (do 60 mm 
i więcej) bez żeber. Blachy takie łączone spoinami ze słu-
l.em byw ają stosowane także przy słupach nitowanych 
(fig. 13a).

Spawanie daje możności rozwiązywania tego samego 
szczegółu konstrukcyjnego w bardzo rozmaity sposób. Z te 
go powodu nie ustaliły się dotychczas sztywne typy połą
czeń takie jak  w konstrukcjach nitowanych.

Ctf do rodzaju spoin to przeważa dążenie raczej do spo
in cienkich a ciągłych niż grubszych przerywanych. W ar
sztaty przykładają dużą wagę do udoskonalenia urządzeń, 
zapobiegających odkształceniom i ułatw iających obraca
nie przedmiotu spawanego. (Fig. 13b) przedstawia jedno

Fig. lob.



z takich urządzeń, zastosowane przy spawaniu podciągów 
biblioteki Jagiellońskiej.

Nowe polskie przepisy dają pewne przywileje w arszta
tom postawionym' na: wysokim poziomie, nie zam ykają jed
nak dostępu nowym w arsztatom  które chcą wejść na dro
gę doskonalenia swojej produkcji.

W ostatnich latach wykonano następujące większe bu
dowle spawane całkowicie lub częściowo:

B u d y n e k Miejscowość
R o k
budo

wy
Tonaż
konstr.

P. K. 0 . Warszawa 1933 70(1 t
Prudential 11 fi 1100 „

F. K. W. tl 1934 500 „
Urząd Celny Gdynia ff 280 .,
M arynarka Wojenna W arszawa 1935 200
Bibl. Jagiellońska Kraków 500 „
Hala Targowa Katowice ii 400 „
K. K. 0 . Chorzów 1936 180 „
P. K. 0. Poznań 11 400 „
Dworzec pocztowy W arszawa If 500 „

11) Rumunia. (R erefat dra. C. Miklósi). Spawanie roz
powszechnienia się od kilku la t coraz bardziej i pokonywa 
zwycięsko uprzedzenia, które powstały na tle błędów kon
strukcyjnych. Tak np. spawane styki szyn tram wajowych 
pękały, dopóki nie zastosowano racjonalnej konstrukcji, 
k tóra zapewnia przynajm niej częściowo bezpośrednie prze 
niesienie sił bez przeskoków powodujących trójwym iarowy 
stan  naprężeń.

Jedną z ciekawszych konstrukcyj jest kotłownia w Ti- 
misora przedstawiona na fig. 13. Szkielet je j stanowią 3 
ramownice dwuprzegubowe o rozp. 14 i wys. 16 m i w spar
te  na nich 3 ram y kolankowe, które widać na fotografii 
w momencie ustawiania.

Fig 14.

12) Szwajcaria. (R eferat P. Sturzeneggera). W poszu
kiwaniu form  odpowiednich dla spawania zwrócili się 
Szwajcarzy podobnie jak  Niemcy do belek pełnościennych 
i im poświęcili największą uwagę. Początkowy rozwój kon
strukcyj spawanych został zahamowany przez zbyt rygo
rystyczne przepisy, ułożone pod kątem obaw o napręże
nia skurczowe i wytrzymałość na zmęczenie. Zapomniano, 
że dźwigary walcowe m ają  jeszcze większe naprężenia te r
miczne. Nowe przepisy z r. 1935 już są bardziej libe
ralne.

Fig. li).



Z ciekawszych konstrukcyj zasługują na uwagę: dach 
peronowy w Genewie, p latform a wgłębiona dla wysokich 
przedmiotów (fig. 14), a  w szczególności most z nastaw nią 
(fig. 15) na dworcu w Zurychu, który się odznacza kon
strukcją wybitnie dostosowaną do charakteru  techniki 
spawalniczej.

Prace wykonawcze i badawcze doprowadziły Szwajca
rów do następujących wskazań:

1) m ateriał elektrod winien być jak  najbardziej zbli
żony do macierzystego

2) w nasadzie spoin należy stosować możliwie cien
kie e'ektrody

■'!) spoiny V należy podspawać z drugiej strony
4) żużel i pory w spoinie działają szkodliwie jak 

karby
5) w bardzo odpowiedzialnych miejscach zaleca się 

wyżarzanie spoin
6) spoiny X są lepsze od V

7) spoiny K są trudne do należytego wykonania
8) spoiny pachwinowe należy o ile możności zastę

pować stykowymi
9) zakończenie nakładek wykonywać wedle fig. IG
10) styk nakładek o różnych grubościach wykony

wać w' mostach wedle fig. 17, w budownictwie można 
bez heblowania. F igura  przedstaw ia pas dolny. Żebra 
nie są spojone’z pasem, tylko podklinowane.

Co się tyczy łączenia żebar usztywniających z pasami 
rozciąganymi zdania są podzielone. Również wartość po
średnich tró jkątnych żeberek nie jest wyjaśniona.

13) Szicecja. (R eferat E. J. N ilssona). Najlepszą ilu
s trac ją  rozwoju spawalnictwa w Szwecji jest ilość zuży
tych elektrod, k tóra od lat 1925 — 1930 do dzisiaj wzro
sła z 200 do 1300 ton rocznie, co odpowiada mniej więcej
40.000 ton konstrukcyj. Oszczędność na m ateriale w^ynosi 
przy spawaniu 17—25% a na kosztach 12—15%. Szwedzi 
m ają duże zaufanie do spawania, stosują je we wszelkich

Fig. 18.

konstrukcjach, tylko co do kratownic m ają jeszcze pewne 
wątpliwości.

Z naprężeniam i w spoinach dochodzą do 100% naprę
żeń zasadniczych. Spoiny stykowe uważają za lepsze od 
pachwinowych. Przykładek unikają, a w razie konieczno
ści wykonywają je  tak, aby nie było karbów. Spoiny po
przeczne do sił rozciągających uw ażają za niedopuszczal
ne. Przepisy każą unikać spoin montażowych, praktycy 
jednak są innego zdania.

14) W ęgry. (R eferat dra. inż. A lgyay-H uberta). Cena 
jednostkowa konstrukcyj spawanych jest jeszcze o 10 — 
15% wyższa niż przy nitowaniu. Stwierdzono, że zużycie 
elektrod na montażu jest o 25r/f wyższe niż na warsztacie. 
Dla uniknięcia wielkich odkształceń skurczowych trzeba 
spawTać najpierw  grubsze elementy a po tym cieńsze, na
stępuje wtedy pewne wyrównanie. Jedną z większych kon
strukcyj jest kratow y most na Rabie w Gyor o rozpięto
ści 53 m w świetle (fig. 18).

NowTi konstruktorzy węgierscy stosuję chętniej belkę 
Yierendeela lub luk ze ścięgnem niż belki kratowe.



KONSTRUKCJE STALOWE N A KONGRESIE BERLIŃSKIM 
ZE S ZC ZE G Ó LN Y M  UW ZG LĘDNIENIEM  

KONSTRUKCYJ SPAW ANYCH
na podstawie referatów zjazdowych opracował inż: A. CHM IELEŃSKI.

DR. INŻ. STEFAN BRYŁA, 
Profesor Politechniki W arszawskiej.

PROJEKT I WYKONANIE KONSTRUKCJI SPAWANEJ
O NAPRĘŻENIACH TERMICZNYCH W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH.

W konstrukcji spawanej naprężenia drugorzędne, w ystę
pujące zresztą w każdej konstrukcji, są na ogół bardzo 
małe i praktycznie nie m ają znaczenia. W yjątek należy 
zrobić dla naprężeń termicznych, spowodowanych wysoką 
tem peraturą w czasie spawania. W ystępują one w spoinie 
i m ateriale rodzinnym konstrukcji. Naprężenia w spoinie, 
zwane skurczowymi, spowodowane są skrępowaniem swo
bodnego kurczenia się spoiny po spawaniu przez mało 
rozgrzane otaczające strefy  m etalu rodzimego. W m eta
lu rodzimym występują natom iast naprężenia t. zw. kon
strukcyjne, czyli montażowe, naskutek unieruchomienia 
elementów spawanych za pomocą uchwytów. Im  większa 
jest powierzchnia strefy  podgrzanej tem  mniejsze będą 
naprężenia w samej spoinie, a większe naprężenia kon
strukcyjne. Dla tego też przy spawaniu acetylenowym wy
stępują większe naprężenia konstrukcyjne, przy elektrycz
nym naprężenia skurczowe.

Wielkość naprężeń wewnętrznych określa się przy po
mocy pom iaru odkształceń (wyeliminować należy odkształ
cenia stałe wytworzone przy stanie plastycznym m ateria
łu). Najlepsze wyniki daje metoda M athar’a, określająca 
oprócz wartości samych naprężeń, wielkości naprężeń 
głównych. Naprężenia te dochodzące czasem do granicy 
plastyczności są największe w kierunku podłużnym, a na j
mniejsze w poprzecznym, maksymalne w środku spoiny.

Naprężenia skurczowe zależne są od grubości spawa
nych elementów oraz długości spoin. Jak  wykazały do
świadczenia naprężenia skurczowe w spoinach są najwięk
sze na ich końcach, a najmniejsze pośrodku, co ogranicza 
praktycznie ich długość, .jak zresztą i w połączeniach n i
towanych. Naprężenia skurczowe sumując się z konsek
wencjami sprężystościowymi połączenia, dochodzą czasem 
do granic plastyczności, są jednak mało niebezpieczne, 
zważywszy, że działają one trójkierunkowo, gdy siły dzia
łają jednokierunkowo, poza tym  nawet gdy dochodzą do 
granic plastyczności, następuje ich wyrównanie. Zresztą 
doświadczenia doprowadzające do zerwania wykazały do
skonałe zachowanie się dobrze wykonanych połączeń, a 
większy wpływ miało wadliwe wykonanie spoin.

Spoina winna być zrobiona możliwie z m ateriału zbliżo
nego swymi własnościami do m ateriału rodzimego, dla te 
go też duże zwiększanie wytrzymałości elektrod bez zwró
cenia uwagi na własności m ateriału rodzimego nie jest 
wskazane, natom iast poleca się stosowanie elektrod po
wlekanych. Różne sposoby ulepszania spoin celem unik
nięcia naprężeń skurczowych należy uważać za mało ce
lowe, gdyż rezultaty  są znikome, a walka z tymi naprę
żeniami mało szkodliwymi jest niepotrzebna.

Naprężenia wewnętrzne powstające w m ateriale kon
strukcyjnym podczas procesu spawania nazywamy naprę
żeniami konstrukcyjnymi lub montażowymi. Powstają one 
la  skutek utwierdzenia części spawanych w uchwytach 
■zapobiegających ich odkształceniom, spowodowanych roz

grzaniem. Naprężenia te  będą większe dla większych czę
ści spawanych i większej powierzchni nagrzanej.

Naprężenia konstrukcyjne odróżniają się tem, że nie 
m ają charakteru przestrzennego i tworzą układy płaskie, 
lub naw et jednokierunkowe. Nie ma też przy nich zja
wiska podwyższania gx'anicy plastyczności, a  wartości ich 
są znacznie mniejsze od naprężeń skurczowych.

K ształt i wielkość spoiny ma rozumie się wielkie zna
czenie dla zredukowania naprężeń termicznych, nie mniej 
trudno określić jest, czy lepsze będą spoiny grube i krót
kie, czy długie i cienkie. Zdania inżynierów w te j kwestji 
są podzielone. N a podstawie szeregu doświadczeń autor 
przychyla się raczej do stosowania spoin cienkich i dłu
gich. Ważną je s t także wyżej już poruszona sprawa jed
norodności elektrod i m etalu rodzimego, zwłaszcza pod 
względem sprężystościowym. Wreszcie trzecią wytyczną 
je st możliwe łagodzenie spoin i unikanie zbyt gwałtownych 
zmian przekroju.

Rys. 2.
W ażniejszą może sprawą od walki z naprężeniami te r

micznymi jest zapobieganie odkształceniom w konstrukcji, 
występującym przy spawaniu. Stosuje się do tego uchwy



ty, które zresztą są konieczne przy łączeniu samych czę
ści spawanych. Połączenie np. blaszaka nitowanego nie 
wymagało specjalnych uchwytów’, gdyż duża ilość kątówek 
i otworów na n ity  ułatw iała wydatnie montaż. Spawanie 
dążące do maksimum wyzyskania m ateriału  odrzuca te 
części pomocnicze i stw arza konieczność stosowania spec
jalnych uchwytów. Uchwyty te  muszą być dobrze dopa

sowane do części łączonych i umożliwiające ich łatwe za
łożenie. Wyżej zamieszczono dwa przykłady uchwytów sto
sowanych przez au tora w szeregu konstrukcyj spawa
nych.

Część tego artykułu pod tytułem : „O naprężeniach te r
micznych w połączeniach „spawanych” ukała się w „Cza
sopiśmie Technicznym” we Lwowie w r. 1936.

PROF. O. GRAF, S tu ttgart.

WPŁYW KSZTAŁTU POŁĄCZEŃ SPAWANYCH NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ

Zapatrywania na rodzaj połączeń spawanych, szczegól
nie w wypadkach obciążeń często powtarzanych, ule
gły od 1931 r. poważnym zmianom. W płynęła na to ko
nieczność zmiany narzędzi oraz opracowrania wsikazówrek 
dla konstruktorów.

Najważniejsze zagadnienia ująćby można w następują
cych 4 punktach:

1. Jak  m a być wykonane spawanie (spoiny boczne, czo
łowe i stykowe), o ile znosić m a ono obciążenia czę
sto powtarzane, lub obciążenia stałe doprowadzone 
do granic obecnie możliwych.

2. K tóry rodzaj połączeń spawanych najlepiej znosić 
będzie obciążenia często powtarzane (rozciąga
nie, ściskanie, rozciąganie i ściskanie, gięcie, ścina
nie).

3. Jak  należy zastosować w praktyce wnioski z punk
tów' l i  2 (do połączeń prętów, belek, poprzecznie 
do belek głównych itd .).

4. Ile uwagi poświęcić należy naprężeniom tworzącym 
się w czasie i po spawraniu.

Na pytania powyższe odpowiedzieć można jedynie w 
ogólnych zarysach, ze względu na zbyt m ałą jeszcze w 
te j dziedzinie ilość doświadczeń.

a) Doświadczenia wykazały, że połączenia złagodzone 
rozłożeniem na kilka sekcji i wykonane bez porów i nie
równości po brzegach połączeń o wiele lepiej odpowiada
ją  pracy na zmęczenie.

Dobre wykonanie spoin pachwinowych ma też nie byle 
jakie znaczenie (rys. 1 i 2).

Dla tego też pierwszorzędnym warunkiem dobroci po
łączenia spawanego jest podanie ścisłych wytycznych wy
konawcy, jaki ma być m ateriał części spawanych, elektrod, 
oraz jak ma być wykonane spawanie, poza tym  należy 
przeprowadzić dokładne badanie wykonanych spoin. Do te
go celu nie w ystarczają już doświadczenia w warsztacie, 
lecz konieczną je st możliwość spraw-dzenia połączenia przy
rządami kontrolnymi do prześwietlenia spoin promienia
mi X.

b) Dawniejsze zapatryw ania na rodzaj połączeń dały 
pierwszeństwo spoinom bocznym przed spoinami styko- 
w'ymi, kierując się tym, że niedokładności spawania były 
bardziej szkodliwe w spoinach stykowych, oraz że samo 
wrykonanie spoin bocznych było o wiele łatwiejsze. Jed
nakże okazało się, że o ile spoiny boczne są zupełnie za
dawalające dla obciążeń stałych, o tyle dla obciążeń czę
sto powtarzanych są one o wiele mniej odpowiednie niż 
spoiny stykowe, ze względu na gwrałtowne zmiany naprę
żeń na ich krawędziach. Jeżeli zauważymy, natom iast, du
ży postęp w  wykonaniu połączeń spawanych, jak  tran sfo r
m atory do spawania, specjalne elektrody, pojawienie się 
dużo lepszych instrukcyj dla spawaczy i inżynierów, oraz 
postęp w metodach dobrej kontroli, to musimy przyznać 
pierwszeństwo spoinom stykowym.

Należałoby obecnie ustalić, czy wpływ obciążeń często



powtarzanych spotykanych w rzeczywistości, odpo
wiada doświadczeniom dokonywanym w laboratoriach. 
Przychylne wnioski wyciągnięte z tych prób dały możność 
ustalenia prostych wytycznych:

1. Granica plastyczności jest m iarodajna dla obciążeń 
stałych.

2. Dla obciążeń zmiennych oprzeć się trzeba na krzy
wej, odpowiadającej wytrzymałości na zmęczenie w 
odniesieniu do O (obciążenie które może być jeszcze 
przeniesione po 2-ch milionach okresów).

Możnaby stąd  ułożyć dla inżynierów konstruktorów ta 
blice, uwzględniające naprężenia dopuszczalne na rozcią
ganie dla obciążeń zmiennych, a następnie naprężenia ma
ksymalne dla rozciągania przy silach stałych i zmien
nych.

Co się tyczy połączeń ściskanych, to należy przypu
szczać, że spoiny stykowe będą na ogół lepsze od innych. 
W każdym razie granica wytrzymałości spoin stykowych, 
poddanych obciążeniom często powtarzanym, schodzi 
się dla stali na ogół używanej w Niemczech S t 37 z g ra 
nicą wytrzymałości na zgniatanie. Powyższe rezultaty , jak 
wykazały doświadczenia, stosują się do profili walcowa
nych.

Jeżeli zbadamy teraz spoiny boczne, gdzie występują 
naprężenia ścinające, to doświadczenia poddające je ob
ciążeniom często powtarzanym, wykazały, że chociaż 
możnaby zmniejszyć wydatnie ich wymiary, na przeszko
dzie stoi tu  zależność gwałtowności zmiany naprężeń na 
ich skrajach do ich wymiarów.

c) Odpowiedź na trzecie pytanie może być dana jedy
nie w formie wytycznych ogólnych, gdyż projektowanie 
konstrukcji ograniczone jest jeszcze obecnie warunkami 
technicznymi i ekonomicznymi. W obecnych warunkach 
trzeba często zadowolić się stwierdzeniem, że dane połą
czenie na spoiny boczne nie pracuje na naprężenia szybko- 
zmienne, lub też obniżając dla nich naprężenia 
dopuszczalne. Przeprowadzono także szereg prób mających 
na celu zmniejszenie gwałtowności zmiany naprężeń w 
spoinach bocznych, naogół bez większych rezultatów. N aj
lepsze wyniki dało doświadczenie, w którym  zam iast pła
skowników łączących zastosowano dwie ceówki z zasto
sowaniem spoin czołowych, jako głównych, zostawiając 
spoinom bocznym rolę drugorzędną (rys. 3).

Z powyższych rozważań wynika, że dla dobrze wyko
nanych spoin stykowTych może być przyjęta granica wy
trzymałości na rozerwanie 18 kg /m nf, przy spoinach bocz
nych jedynie 12 k g /m n f (dla obciążeń często powtarza
nych w odniesieniu do O).

Nieumiejętne początkowo wykonywanie spoin stykowych 
zmuszało do pokrywania ważniejszych połączeń blachami 
stykowymi, które będąc zupełnie w ystarczające dla ob
ciążeń stałych, nie wiele pomagały przy zastosowaniu do 
obciążeń często powtarzanych. Dla tego też zaczęto stoso
wać później nakładki możliwie szeroki.; i łączone spoinami 
czołowymi, pozostawiając rolę drugorzędną spoinom bocz
nym.

Rys. 8. Rys.  4 .



Badając konstrukcje spawane, robiono w Dreźnie do
świadczenia na dużych modelach. Doświadczenia te da!y 
kilka wytycznych:

1) przy łączeniu poprzecznie do belek głównych pasy 
należy spawać spoiną stykową, gdyż pracują one na roz
ciąganie, a środnik zwykłą spoiną pachwinową.

2) unikać należy spawania poprzecznie do pasów belek 
głównych, gdyż tworzą się gwałtowne naprężenia, które 
poważnie zmniejszają wytrzymałość połączeń dla obcią
żeń często powtarzanych.

3) zwrócić należy także uwagę na naprężenia powsta
łe w środnikach belek głównych.

d) naprężenia które tworzą się w związku ze spawa

niem można podzielić na lokalne, które można dość łatwo 
zredukować, i na naprężenia powstające w połączeniach
o spoinach stykowych na skutek kurczenia się spoiny pod 
wpływem sił działających na pręt oraz w czasie ochładza
nia. Będą one większe dla prętów’ krótkich i mocno za
mocowanych. Nie należy także lekceważyć naprężeń, ja 
kie tworzą się przez zbyt szybkie ich ochładzanie przed 
całkowitym wykonaniem danego działu.

Celem określenia naprężeń wynikających ze skurczu w 
połączeniu, autor zastosował w r. 1934 ap a ra t przedsta
wiony na rys. 4, na którym  literą a  oznaczono pręty  
spawane, a literą  b ceówki łączące pręty. Dane dotych
czasowe u sta la ją  dla spoin stykowych naprężenia od skur
czu na 250 kg/cny.

INŻ. B. LAFFAILE, Paryż.

ZASTOSOWANIE CIENKICH BLACH NOŚNYCH DO KONSTRUKCYJ 
STALOWYCH

W układzie statycznym, mającym obecnie prawo oby
watelstwa, przenoszenie obciążeń odbywra się przy pomo
cy szeregu belek, beleczek, poprzecznie, konsolek, pocią
gów itd. Zasada natom iast dobrego układu winna być: 
przenoszenie obciążeń przy minimum m ateriału, z zacho
waniem dostatecznego bezpieczeństwa.

Autor zastanawia się, czy nie możnaby uprościć nieco 
tych skomplikowanych układów. N ajprostszym  rozwiąza
niem przekrycia pewnej powierzchni układem nośnym, bę
dzie zastosowanie powierzchni gibkiej. Powierzchnia ta 
ka, by była stateczna, odpowiadać musi po pierwsze w a
runkom równowagi geometrycznej, a następnie odkształ
cenia miejscowe, utworzone pod wpływem czynników ze
wnętrznych, nie mogą zachwiać równowagi układu. Aby 
dać równowagę przestrzenną gibkiej powierzchni nośnej, 
należało ją  ograniczyć z dwu stron ram am i kratowymi 
(rys. 1).

układu i spowodować duże odkształcenia powierzchni gib
kiej. Jako najlepszy układ przyjęto hyperboloidę, złożoną 
z szeregu jednakowych elementów konstrukcyjnych z bla
chy cienkiej. Jednakowoż okazało się, że system ten jest 
mało stateczny i zaszła konieczność dodania poprzecznych 
usztywnień, zrobionych z wycinków blachy (rys. 2).

Rl/H. 1.

Przenoszenie sil następowało bezpośrednio przez całe 
skraje powierzchni gibkiej na ram y podpierające. Dało to, 
rozumie się, dużą oszczędność na m ateriale. Aby ustalić 
najlepszy kształt układu zrobiono szereg prób na mode
lach o różnych kształtach geometrycznych. Dało to moż
ność sprawdzenia, czy nie tworzą się siły ściskające (np. 
od w iatru), mogące zakłócić równowagę układu. Poza tym 
zastosowanie tylko np. systemów cylindrycznych, mogłoby 
pociągnąć za sobą rozbieżność wypadkowej i aprężeń i osi Ryn. ■?.



To usztywnienie nasunęło myśl zrobienia układu samo- 
nośnego co też zostało z powodzeniem dokonane. Układ 
taki o wadze 13, kg/ml3 rzutu  obciążony do 70 k g /n r  nie 
dał odkształceń widocznych.

Obliczenia statyczne, oraz doświadczenia na ściskanie 
i zginanie ze ściskaniem dały możność wykonania dużych 
objektów o rozpiętości 32 m i 75 m (rys. 3).

Ryc. 4 jest przykładem śmiałego projektu hangaru o 
rozp. 90 m, opartego na tym układzie konstrukcyjnym.

Interesujące doświadczenia zrobiono w Italii nad ru ra- konstruktorowi ; architekcie pole do tworzenia nowych 
" ’i z blf h-v’, Jako elementu budowlanego, w warunkach form  j rozwiązań. Sposób tell; w wielu wypadkach ekono- 
np. wojs owych, dały podstawę do zastosowania ich, jako miczniejszy od konstrukcyj dotychczas stosowanych, jest 
t  °W g?Sn^C ’ a  bardzo szybk'ch w mon- f)(j  njch znacznie prostszy i lepiej dopasowany do właści

wości m ateriału (rozciąganie) oraz pozwala na tworzenie
Blachy cienkie jako element konstrukcyjny, otw ierają form  bardziej nowoczesnych.

Rys. 5.

DR. INŻ. S. MORTADA, Kair.

ODKSZTAŁCENIA DŹW IGARÓW  KRATOWYCH SPAWANYCH

Spawanie pewnego układu może spowodować w m eta
lu ogrzewanym a następnie gwałtownie chłodzonym od
kształcenia, wyrażające się w efekcie jako wydłużenie, 
skręcenie, lub sfalowanie konstrukcji. Ten rodzaj od
kształceń, które m ają być pozostałością spawania jest 
specjalnie niebezpieczny dla belek kratowych, narażonych 
często na obciążenie dynamiczne. Celem zbadania tych od
kształceń wykonano szereg doświadczeń nad kratownicą, 
która została przed tym  zbadana z punktu widzenia s ta 
tycznego i dynamicznego na Politechnice w Zurychu. U- 
stalono następnie rodzaj oraz wielkość odkształceń, które 
pozostawiło po sobie spawanie. Połowa kratownicy była 
złączona na spoiny stykowe V, a druga na spoiny czoło
we albo boczne. Spoiny były naogół duże w porównaniu 
do prętów kratownicy,; co dawało obawy dość dużych od
kształceń, powstałych przy ochładzaniu.

W ykonanie spawania:

Połączenie kratownicy było W  ten sposób wykonane, że 
części spawane mogły swobodnie się rozszerzać, i w ten 
sposób uniknięto naprężeń od wpływów zewnętrznych. By
ło to naturaln ie niemożliwe dla krzyżulców wewnętrznych. 
Belka spawana była ze środka, aby dać kolejno swobo

dę częściom przyspawanym, mimo to wpływ kurczenia 
dawał się poważnie odczuwać. Szczególnie silny wpływ 
miały długie spoiny, w układzie górnym, gdzie zauważo
no silne skręcanie w kątówkach oraz zmniejszenie się 
ich wzajemne.} odległości ze 100 nai 96 mm. Aby utrzymać 
odległość 100 mm, założono specjalne wstawki o wysokości 
100' mm, które następnie z trudnością usunięto, przy czym 
dwa z nich miały środniki sfalowane i trzeba było je w y
cinać palnikiem.

Pomiar odkształceń.

Pom iar odkształceń wykonany został aparatem  Huggen- 
berger’a na szeregu podwójnych1 punktów rozmieszczonych 
w różnych częściach kratownicy, różnica odległości tych 
punktów przed i po spawaniu dała odkształcenia w da
nej części konstrukcji. Przy każdym połączeniu dwu pro
fili zrobione były pomiary po obu stronach i po środku. 
Takich punktów pomiaru zrobiono 212, przy czym każdy 
z nich mierzono 4 razy.

Rozpiętość otrzymanych liczb jest bardzo znaczna i tru 
dno jest doszukać się w nich jakiegoś prawa. Blisko spoin 
tworzą się bardzo silne wydłużenia, które powodują wi
chrowanie się profili spawanych. Naprężenia nie są co- 
praw da proporcjonalne do tych wydłużeń, gdyż tworzy



ły się one pod wpływem wysokiej tem peratury. Niemniej 
duże odkształcenia pociągają za sobą naprężenia docho
dzące miejscami do granic plastyczności. Próba na zmę
czenie wykonana normalnym obciążeniem (bez nadwagi) 
w odniesieniu do 0 dała pęknięcie kratownicy po 1,4 m i
lionach okresów.

Powyższe doświadczenie pozwala na następujące wnio
ski?

1. Odkształcenia tworzą się zupełnie dowolnie i nie moż
na wyprowadzić stąd żadnego prawa.

2. Odkształcenia te m ają duże znaczenie dla kratow ni

cy o małych profilach i grubych spoinach, powodują bo 
wiem silne skręcenie profili i przepon.

3. Naprężenia wewnętrzne są dość silne, by doprowa
dzić m ateriał do stanu plastyczności.

4. W ytrzymałość na obciążenia często powtarzane k ra
townicy spawanej, może ulec zmniejszeniu przez napręże
nia występujące po spawaniu. W ytrzymałość m ateriału 
na zmęczenie w odniesieniu do 0 — jest przekroczona pod 
wpływem obciążenia rzeczywistego.

Należy za tym  zachować duże ostrożności, jeżeli ma 
się do czynienia z obciążeniami często powtarzanemi.

INŻ. M. PINCZON, Saint Nazaire.

METODY BADAŃ W LABORATORIUM I NA PLACU BUDOWY

Treścią tego referatu  jest przedstawienie czytelnikowi 
urządzeń zainstalowanych w w arsztatach Saint Nassłire, 
mających na celu jak  najdokładniejsze badanie m ateria
łu spawanego, elektrod, metod spawania, jak  i kontroli 
spoin gotowych, aby osiągnąć dostateczną pewność i gw a
rancję konstrukcji wypuszczanych z warsztatów . W szyst
kie poniżej opisane metody odnoszą się do spawania elek
trycznego.

1. Badanie metalu części łączonych.

W czasie spawania w ytw arzają się trzy  strefy : m etal 
elektrody, o tem peraturze mniej lub więcej wysokiej; me
tal części spawanych, rozegrzany do pewnej tem peratury 
niższej i gwałtownie ochłodzony; oraz s tre fa  pośrednia, 
będąca połączeniem obu powyższych metali. To ogrzanie, 
a następnie gwałtowne ochłodzenie stali części spawanych 
może zmienić na niekorzyść jej własności, będące w zwy
kłych warunkach zupełnie dostateczne. Aby móc zbadać 
dokładnie warunki wszystkich trzech stref, należałoby je 
rozdzielić od siebie, co — łatwe dla m etalu elektrody — 
nie jest praktycznie wykonalne dla s tre f pozostałych. Ba
danie np. strefy  pośredniej wymagałoby bardzo małych 
próbek i specjalnych maszyn. Takie badanie byłoby w 
warsztatach zbyt długie i kosztowne, zastosowano za tym  
metodę mniej dokładną, a pozwalającą na szybki sposób 
określenia czy dana sta l jest czy też nie je s t spawalna.

Z m etalu poddawanego próbom wycina się próbkę nor
malnego kształtu  o grubości 10 mm przy elektrodzie 
p. 38 mm, .wzdłuż jej osi nakłada się szew, a  następnie 
metal elektrody zdejmuje się na toczydle. Pozostają za 
tym  w próbce w ten sposób pozostałe dwie strefy  bada 
się na wytrzymałość, elastyczność, wydłużenie i przewę
żenie. Wyniki otrzym ane porównuje się następnie z dany
mi otrzymanymi z podobnej próbki m etalu bez poddania 
go działaniu elektrody. Podobnie wykonywane są równo
ległe próby porównawcze na rozciąganie w strefie po
średniej i próby na udarność.

2. Metal spawający (elektroda).

Obserwacje te sprowadzają się do badania elektrod, 
których na rynku pojawia się coraz więcej oraz dopaso
wania odpowiedniej elektrody do stali łączonej.

Próby są następujące:

1. dla metalu elektrody:

a) próba na rozciąganie próbki cylindrycznej,

b) próba udarności na próbkach M esnager'a,
c) „ na złamanie,
d) pom iar gęstości.

2. dla spoiny stykowej:
a) próba na rozciąganie próbki prostokątnej,
b) „ „ złamanie.

3. w obu wypadkach praktyczna szybkość spawania
oraz s tra ty  na promieniowanie i ulatnianie.

3. W ykonanie:

a) Personel.

Pozostało obecnie jedynie przedstawić organizację kon
troli wykonania spawania oraz spoiny gotowej. Sprawa 
ta  jest niezmiernie ważna, gdyż na nic zdadzą się wszel
kie wysiłki prób wyżej opisanych, o ile spawanie zostanie 
źle wykonane i o ile nie będziemy mieli możności dobrej 
kontroli roboty wykonanej. A jest to tym  bardziej ko
nieczne, że jak  wiemy wykonanie spawania zależy w du
żej mierze od zdolności i umiejętności indywidualnych ro
botnika.

Aby wyszkolić dobrych spawaczy, którym  możnaby po
wierzać odpowiedzialne części konstrukcyjne nie można 
opierać się na dyplomach szkół spawalniczych, lecz ko
nieczna je s t dłuższa praktyka pod kontrolą. Dobry nawet 
spawacz, będący przez pewien czas bez pracy, zatraca swe 
umiejętności i musi je na nowo odzyskać. Dla tego też 
w arsztaty  w Saint Nazaire założyły własną szkołę spa
walniczą, wypuszczającą uczniów po 6 do 8 tygodniach, 
z tym  że je st on używany jeszcze przez cały rok do prac 
podrzędnych, przy czym prace jego są stale kontrolowa
ne oraz wymagane pewne minima.

Nie każdy ze spawaczy, robiący dobre spoiny poziome, 
nadawać się będzie do spoin pionowych lub sufitowych. 
W każdym razie rok praktyki i ciągłej kontroli jest ko
nieczny.

b) Narzędzia.

Następnie koniecznym jest, aby dobry spawacz dostał 
dobre i będące pod stałą kontrolą narzędzia. Najważniej
szą chyba spraw ą będzie dobry rozdział prądu i kontro
la stałości jego natężenia. Dla tego też na każdej elek
trodzie .zastosowano amperomierz i woltomierz, albo też 
zastosowany został układ, w którym  jeden biegun złą
czony jest z m asą wykonywanych konstrukcyj, a  drugi 
jest siecią, do k tórej w dowolnym miejscu włączyć się



może spawacz z przyrządem, który jest tylko regulato
rem natężenia i pozwala na zapalenie luku. System ten 
dał doskonałe rezultaty.

4. W niosk i.

Z powyższego rozumowania wynika, że spawanie elek
tryczne, przy użyciu dobrych materiałów i zachowaniu 
dobrej kontroli, jest tak  samo bezpieczne, jak i inne spo
soby konstrukcyjne (nitowanie, czy żelbeton), z tym  za
strzeżeniem, że próby robione dotychczas w w arsztatach 
Saint Nazaire nie obejmują badań zmęczenia m eteriału. 
Badanie spoiny systemem promieni X daje wielkie usługi

przy kontroli połączeń, jednakże zauważyć należy, że apa
ra t jest ciężki i nie wygodny, a przy tym  niebezpieczny 
dla obsługi, ze względu na promienie wtórne, poza tym 
przy blachach grubszych obraz sta je się nie wyraźny. Za
stosowano wobec tego do blach grubych promienie X, jed
nakże wielkie niebezpieczeństwo obsługi wyklucza ich p ra 
ktyczną użyteczność.

Bardzo ciekawy i wyczerpujący artykuł prof. Bryły pt. 
„Badanie jakości połączeń spawanych” opublikował „Prze
gląd Techniczny” w r. 1934.

DR. INŻ. G. WORCH,
Profesor Politechniki w Monachium.

ROZW ÓJ KONSTRUKCYJ METALOWYCH
Artykuł ten daje pogląd na rozwój konstrukcyj m e

talowych w Niemczech (prócz mostów) z punktu widze
nia historycznego.

1. H a le  dw orcow e.

Pierwsze hale dworcowe (r. 1880) projektowane były 
w formie uk.adów prostych, opartych na kolumnach u- 
twierdzonych; były to  albo belki kratowe, albo łuki peł
ne ze ściągiem. Słupy podporowe były wykonane z muru 
lub żeliwa. Rozpiętości hal były małe 20 — 40 m. Jed 
nakże już poczynając od 1881 r. zaczęto budować hale 
wielkich rozmiarów: wysokości (19 — 35 m) i rozpiętości 
(19 — 35 m ). Hale te dające podróżnemu pierwsze mo
numentalne w rażenia m iasta, do którego przyjeżdżał, by
ły jednak bardzo kosztowne z racji swej wielkości, rusz
towań i konserwacji.

Dla tego też już w początku XX w. zaczęto budować 
hale małych i średnich rozpiętości (20 i 40 m ). Są one 
przeważnie wykonane z blaszaków, a belki kratow e zda
rzają  się tylko wyjątkowo. K ształt hal zmieniał się stop
niowo z łuków na ram y o dachu płaskim dwuspadkowym. 
K ształt ten  lepiej odpowiadał obrysiu pociągów niż łuki, 
które pozostawiały wielkie przestrzenie niewykorzystane.

Dawne wielkie hale oświetlone były przy pomocy świe
tlików poprzecznych, lub podłużnych, przy czym w entyla
cja odbywała się przez otwarcie części świetlików lub da
chu, Ponieważ świetliki brudziły się bardzo szybko w m iej
scu wentylacji, w nowszych konstrukcjach zastosowano 
świetliki w ścianach pionowych, a dym usuwano przy po
mocy otworów nad toram i, przy czym dla ochrony pero
nów od deszczu zastosowano ochian?acze ze szkła (rys. 1).
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Rys. 1.
G i GS — części szklane.

2. H a le  d la  dw orców  e le k try c z n y ch .

Z wprowadzeniem elektryczności kw estia wentylacji ze
szła na plan drugi, a oświetlenie zostało wykonane albo 
przez okna w ścianach bocznych i frontowych, albo przy 
pomocy wzniesionego po środku dachu świetlika (rys. 2 
i 3).

Rys. 3.

W entylacja nie nastręczała żadnych trudności, gdyż 
świeże powietrze wprowadzić można było bardzo łatwo 
przez otwarcie części dachu, lub okien w ścianach bocz
nych czy frontowych.

3. Hale wystawowe i  fabryczne.

Rozwój tych hal był zmienny z racji wielu czynników 
nie mających nic do czynienia z konstrukcją, a  wpływa
jących nań wydatnie, jak  wielkość terenu, kredyty przy
znane itd. W epoce wielkich hal dworcowych budowano 
także wielkie hale wystawowe w kształcie łuków trój- 
przegubowych, dochodzące rozpiętością do 111 m (W y
staw a w Paryżu 1889 r.) i większych (Chicago 1892 r.), 
a  także wysokością do 22 m (budynek niemiecki na wy
stawie w Bruxelli 1910 r .) . H ale te  były często po tym 
użytkowane jako hale fabryczne. Jak  i w wypadku dwor
ców i tu ta j zbyt duże rozm iary okazały się nie wygodne. 
Po wojnie' można podzielić ten rodzaj hal na| dwa typy:
a) duże hale bez słupów pośrodku, oraz b) hale małych 
rozpiętości, przeważnie złożone z trzech części, przy czym 
środkowa szersza i wyższa od dwu bocznych. Kwestia do
brego oświetlenia nabiera tu  specjalnego znaczenia. Zwy
kle okna są umieszczone wzdłuż hal bocznych, dość wy
soko, by zużytkować części dolne ściany* na eksponaty,



Rys. 4-
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w hali środkowej w ścianach wysuniętych ponad hale bocz
ne (rys. 4).

Inne rozwiązanie daje hala wystawowa w Berlinie, gdzie 
całe oświetlenie jest górna (rys. 5).

Przy wielkiej rozpiętości dachach płaskich należy pa 
miętać o umożliwieniu rozszerzania od tem peratury.

Przy halach wysokich dodaje się specjalne usztywnie
nia przeciwwiatrowe.

4. Hangary sterowców.

Rozwój ich zależny był od wielkości sterowców. Mają 
one zwykle wt planie kształt wydłużonego prostokąta o 
konstrukcji łuków trójprzegubowych kratowych. Dawniej 
przy mniejszych rozmiarach sterowców budowano hanga
ry dla kilku sterowców, co było zresztą nie wygodne, obec
nie buduje się tylko pojedyncze (rys. 6). Rozmiary ich 
dochodzą do 358 m długości, 99 m szerokości i 59 m 
wysokości (U. S. A.).

H angary były dawniej oświetlone oknami bocznymi i I---------- ------jqo
świetlikami pośrodku dachu, obecnie przeważnie oświetla 
się światłem sztucznym. W entylację robi się specjalną, 
lub przez częściowe otwieranie okien. Bardzo ważną jest 
kwestia dobrych bram do hangarów; niżej zamieszczony 
rysunek pokazuje kilka takich systemów (rys. 7).
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Rys. 6. Rys. 8.

Rys. 9.



5. H angary dla samolotów.

Dawniej, gdy samoloty były m ałe i było ich nie wiele, 
hangary  robiono pojedyncze. Obecnie robi się duże han
gary  dla szeregu aparatów . H angary te  są wykonane z 
ram  kratowych, o dachu płaskim, o spadku jednostro- 
mym ku tyłowi. Charakterystyczna jest przednia belka 
podłużna m ająca usztywnienia przeciwwiatrowe i kierow
nicze dla tra m  (rys. 8).

6. Remizy tramwajowe i autobusowe.

Rozwój m iast po wojnie stworzył konieczność budowy 
wielkich remiz tramwajowych. K onstrukcja ich jest b a r
dzo prosta. Na słupach rozmieszczonych pomiędzy tora- 
mi (zwykle w odległości >  20 m) leżą belki podłużne, a 
na nich belki dachowe, rozstawione co — 20 m. W kie
runku poprzecznym umieszczone są świetliki jak  widać 
na rysunku 9.

Remizy autobusowe, aby uzyskać maksimum miejsca, 
m ają hale bez słupów wewnętrznych.

INŻ. JERZY NECHAY

STAL GRIFFEL
Postęp w budownictwie odbywa się różnymi drogami. 

Jedne to wielkie wynalazki, jakby słupy kilometrowe na 
drodze technicznego postępu, inne to mniejsze udoskonale
nia, które razem wzięte przyczyniają się do podnoszenia 
budownictwa na coraz to nowe wyżyny. Do wielkich w y
nalazków możemy zaliczyć np. wprowadzenie żelbetu, a 
w ostatnich latach konstrukcyj spawanych, które jak  się 
w yrażają konstruktorzy stalowi, stanowią „renesans bu
downictwa stalowego”. W żelbecie takich przewrotów nie 
spotykamy. Jego rozwój składa się raczej z mniej epoko
wych wydarzeń. Do takich zaliczyć możemy wprowadzenie 
niedawno jako uzbrojenie stali specjalnych. Przed trzem a 
laty  ukazała się u nas sta l „Isteg” , jako podwójnie skrę
cone pręty  o sztucznie podwyższonej wytrzymałości i wyż
szej granicy plastyczności. W tym  zaś roku na wiosnę po
jawił się drugi rodzaj uzbrojenia, specjalnego w postaci 
prętów ze stali wysokowartościowej pod nazwa „stal Grif- 
fel”.

O stali Isteg  mamy w polskiej literaturze technicznej 
szereg poważnych i źródłowo opracowanych publikacyj, 
przeważnie pióra inż. dr. Bukowskiego, kiedy drugi wy
nalazek przeszedł w naszym piśmiennictwie prawie bez 
echa. Mamy bowiem dotychczas tylko dwa o nim a r ty 
kuły, ogłoszone przez wynalazcę inż. G riffla z Katowic, 
a to w „Cemencie” (Nr. 5/1936) i \w  „Czasopiśmie Tech
nicznym” (Nr. 9/1936). Omawiają one genezę wynalazku 
i pierwsze doświadczenia, wykonane w Polsce o charak
terze laboratoryjnym . Nie naw iązują jednak jeszcze do 
praktycznych wyników z naszych budowli, gdyż popro
stu  w czasie ogłaszania tych artykułów  doświadczeń tych 
jeszcze nie zebrano, jako że był to/ dopiero okres, w pro
wadzania stali Griffel na rynek materiałów  budowlanych. 
W notatce te j postaram  się więc zebrać nieco wiadomoś
ci, z jakimi wynikami stosowano tę  stal u n^s w tegorocz
nym sezonie.

Podstawą wynalazku jest uzyskanie stali, wysokowar
tościowej przez dobór specjalnych surowców, o granicy 
plastyczności i wytrzymałości, przekraczającej znacznie

7. Budynki mieszkalne o konstrukcji szkieletowej.

Ojczyzną budownictwa szkieletowego mieszkaniowego 
jest Ameryka. Pierwszy drapacz chmur zbudowano w 
Chicago w 1885 r., a najwyższym jest Empire S tate o 86 
piętrach skończony w 1931 r. w Nowym Yorku. W Euro
pie chociaż znane były przed wojną konstrukcje o szkie
lecie stalowym wewnątrz budynku, budynki typowe o peł
nym szkielecie żelaznym nie były stosowane.

O ile w budynkach masywnych wysokie nawet bydynki 
nie były liczone na w iatr, gdyż siłę w iatru przenosiły 
stropy i masywne mury poprzeczne, o tyle w konstrukcji 
szkieletowej sił tych nie należy lekceważyć. Stosuje się 
zwykle albo ram y poprzeczne, albo obciążenie w iatru sku
pia się na pewnych punktach np. klatkach schodowych 
przy pomocy sztywnych stropów żelazobetonowych, lub 
specjalnych usztywnień przeciwwiatrowych poziomych.

W połączeniach szkieletu widać też duży postęp idący 
w kierunku uproszczenia, do czego przyczyniło się bardzo 
silnie spawanie.

W PRAKTYCE

Rys 1 Przekrój stali Griffel

powszechnie używaną do żelbetu sta l handlową. Przekrój 
prętów uzyskano przez wycięcie z koła obustronnie dwuch 
wycinków, .stanowiących Vj część jego powierzchni, prze/, 
co uzyskano kształt podobny do ósemki. Obwód p ręta  jest 
taki sam jak  przy wkładkach okrągłych, dzięki czemu 
stosunek siły działającej w pręcie, do powierzchni jego 
przyczepności do betonu pozostał bez zmiany.

Orzeczenia Depart. Techniczno-Budowlanego Min. Spraw • 
Wewn. zezwala stosować w stali Griffel naprężenie do
puszczalne 1800 kg/cm 2, zam iast naprężenia 1200 kg/cm 1, 
przepisanego w normie P. N. B. -— 195 dla żelaza han
dlowego. Orzeczenie to oparto na tym, założeniu, że g ra 
nica plastyczności stali Griffel jest wyższa od tejże g ra 
nicy dla żelaza handlowego więcej niż o stosunek 1200 do 
1800, jNorma B — 195 żąda bowiem, aby uzbrojenie żel
betu wykazywało granicę plastyczności najmniej 2400 
kg/cm 2, zaś sta l Griffel posiada ją  ponad 4000 k g /cn f, 
podczas gdy dla podwyższenia naprężenia dopuszczalnego



Rys. 2. Fragm ent uzbrojenia stalą G riffel wspornika pod w ykusz na jednej
z budowli w Warszawie.

o 50% wystarczałoby osiągnąć tylko 2400+50% =3600 
kg,/crrr.

Zdawałoby się więc, że sytuacja jest zupełnie jasna: za
miast zastosować do uzbrojenia belki p rę ty  okrągłe o prze
kroju np. 10 cnr, które przenoszą siłę 10.1200=12000 
kg, przyjmiemy zmniejszony o 33% przekrój ze stali G rif
fel t. j. 6,67 cm2. Przeniesie on siłę 6,67 . 1800= także 
12000 kg. Będzie zatem jedynie rzeczą kalkulacji obliczyć, 
co nas taniej kosztuje: czy np. 10 kg żelaza okrągłego, 
czy 6,67 kg stali Griffel. Jeżeli jednostka wagi stali G rif
fel będzie droższa od żelaza okrągłego mniej niż o 50%, 
to weźmiemy stal Griffel; w przeciwnym wypadku zdecy
dujemy się pozostać przy żelazie okrągłym.

Praktycznie rzecz przedstawia się jednak nieco odmien
nie. Norma bowiem B — 195 m ając na myśli uzbrojenie 
żelbetu, powszechnie u nas stosowana, nazywa je „stal 
zlewna (zwykła stal węglowa A 35)”. Dla te j właśnie s ta 
li zlewnej dopuszczone jest naprężenie 1200 kg/cm 1, a na
wet o 15% więcej (tj. 1380 kg/cm !), jeżeli się uwzględni 
działanie w iatru, zmi'any tem peratury, skurcz betonu i 
inne wpływy wewnętrzne. Tymczasem okazuje się, że na 
wszystkich naszych budowach, a więc w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, a nawet przy mostach, 
stosuje się żelazo handlowe, które w hutach nie jest ba
dane i za którego jakość hu ty  nie przyjm ują żadnej od
powiedzialności. Jego bowiem granica plastyczności za
m iast żądanych przez normy 2400 kg/cm 2, spada często 
nie tylko poniżej 2000 kg/crrf, ale i do 1700 kg/cm 2. Dla 
sprawiedliwości trzeba zaznaczyć, że są i odchyłki w gó
rę ponad 2600 kg/cm 0. Do wyjątków należą budowy (od
nosi się to głównie do mostów drogowych), gdzie uzbroje
nie do żelbetu podlega systematycznemu badaniu i gdzie 
jego jakość musi być zgodna z wymogami normy P. N.
B. — 195.

Oczywiście, że przy takim stanie rzeczy spółczynnik bez
pieczeństwa t. j. pewność, leży znacznie niżej wymogów 
ustawy, gdyż przy naprężeniu 1380 kg/cm ,‘ i przy granicy 
plastyczności 1700 kg/cm a mamy spółczynnik pewności ty l

ko 1,23! Przy stali Griffel będziemy mieli analogicznie 
naprężenie dopuszczalne 1800+15% =2070 kg/cm 2, zaś 
granicę plastyczności, gw arantowaną przez hutę najmniej 
3600 kg/cm 2, a więc pewność 1,74-krotną. Ta zwiększona 
pewność jest najpoważniejszym atutem  po stronie nowego 
wynalazku, który to  a tu t swą siłą przesłania inne zalety 
wnalazku i specjalnie dla właściciela budowy przedstawia 
się wybitnie atrakcyjnie.

Obecnie w przygotowaniu jest zmiana odnośnego ustę
pu normy B —• 195, gdyż stosowanie do żelbetu stali A 
35 powoduje podrożenie budowy, stal ta  bowiem ma wy
soką dopłatę cennikową. Nowelizacja ta  osłabi nieco ra 
żącą dysproporcję w spółczynnikach pewności, jaką w 
poprzednim ustępie wykazaliśmy. Będzie to zresztą przed
miotem osobnych publikacyj w naszej prasie technicznej.

Z zagadnieniem pewności budowli łączy się sprawa pow
staw ania rys od obciążeń w strefie rozciągania belek zgi
nanych. Rysy bowiem są nie tylko zapowiedzią przecią
żenia belki, ale stanowią również źródło niszczenia beto
nu przez rdzewienie uzbrojenia, wpływ atmosfery i t. d. 
Otóż doświadczenia z belkami żelbetowymi uzbrojonymi 
sta lą  Griffel, częściowo już publikowane, wykazały, że ry 
sy u spodu belek tych okazują się później niż w belkach 
uzbrojonych żelazem okrągłym, są znacznie węższe (choć 
w większej ilości i równomiernie rozmieszczone na całej 
prawie długości belki). Oznacza to, iż przyczepność stali 
Griffel do betonu jest większa niż u żelaza okrągłego. Po
nadto fak t, że zam iast kilku rys większych mamy ich wię
cej, lecz charakteru włoskowatego ma to jeszcze znacze
nie, że uzbrojenie jest zabezpieczone od rdzewienia, albo
wiem rysy włoskowate, jak wykazały badania, nie prze
puszczają wilgoci atmosferycznej do uzbrojenia; pozwala
ją  na to dopiero rysy powyżej % mm grubości.

Wydłużenie jednostkowe stali Griffel jest takie same 
jak żelaza okrągłego. W skutek tego dając do belek zgi
nanych o % część mniejszy przekrój uzbrojenia (przy je 
go naprężeniu o 50% wyższem), musimy się przygotować 
na to, że 'ugięcie belki uzbrojonej ptalą Griffel będzie nie



co większe niż przy żelazie okrągłym. Doświadczenia to 
potwierdziły, wykazując zwiększenie ugięć o 20 do 40%. 
Niedoświadczony inżynier może więc wysunąć zastrzeże
nia tego rodzaju, że spowoduje to zmniejszenie bezpie
czeństwa budowli. Nie będzie to jednak zarzut poważny, 
jeżeli( uprzytomnimy sobie, że ugięcia konstrukcji żelbeto
wych są naogół minimalne, znacznie mniejsze niżby to 
można było obliczyć jakimkolwiek wzorem. Znamy prze
cie wypadki, że podczas próbnych obciążeń nie zanotowały 
aparaty  żadnego widocznego ugięcia. Dzieje się to z tej 
przyczyny, że spółczynnik sprężystości betonu, przyjm o
wany we wzorach na ugięcie równy 140000 k g /cn f, wy
nosi przy dobrych betonach 300000, a przy wzorowym 
wykonaniu nawet 500000 kg/cm'J. Ponadto zaś jesteśmy 
przekonani, że dobry beton pracuje na rozciąganie, nawet 
przy wysokich naprężeniach w uzbrojeniu. Przyczyny te 
składają się ostatecznie na to, że przy próbnych obciąże
niach stropów żelbetowych mamy ugięcie całkowite =  
1/3000 rozpiętości, a ugięcie trw ałe =  1/5000 rozpiętoś
ci. Czemże to  jest w porównaniu z dopuszczalnymi ugię
ciami dźwigarów stalowych (1^500 rozpiętości), nawet, 
gdy przy stali Griffel, ugięcie wzrośnie np. o 30%.

To byłyby uwagi o stali Griffel w zakresie naprężeń, 
pewności i ugięć. Ze spraw  wytrzymałościowych przejdźmy 
teraz do projektowania. Ponieważ spółczynnik sprężysto
ści stali Griffel jest taki sam jak  żelaza okrągłego, licz
ba n (tj. stosunek spółcz. spręż, stali i betonu) pozosta
je =15, a zatem wszystkie wzory ważne w żelbecie dla 
żelaza okrągłego pozostają i przy  stali Griffel. Ponieważ 
jednak przy prętach Griffla zmniejszamy przekrój uzbro
jenia zwiększa się nieco grubość strefy  ściskanej beto
nu, a zatem i naprężenie w betonie. W zrost ten wynosi 
dla przekroju prostokątnego teoretycznie do 15%. To 
zwiększenie naprężeń można jednak teoretycznie pominąć, 
gdyż jak to wiemy z praktyki i co potwierdziły najnowsze 
badania uczonych (np. Em pergera artykuły  w „Cemencie" 
1936), złamanie belek żelbetowych następuje z reguły 
przez przekroczenie granicy plastyczności uzbrojenia, a 
nie przez zniszczenie betonu, którego wytrzymałość nie 
jest wyzyskana. Z te j też przyczyny szereg państw  zez
woliło to powiększenie naprężeń w betonie przy uzbroje
niu stalą wysokowartościową pominąć (u nas takiego zez
wolenia władze jeszcze nie wydały).

Przy stosowaniu stali Griffel w słupach następuje rów
nież nieznaczne zwiększenie ściskania w betonie, lecz ty l
ko o kilka procent. Weźmy dla przykładu słup o przekro
ju 50/50 cm, raz wzmocniony żelazem okrągłym 1,2% =
30 cm5, drugi raz sta lą Griffel o % mniej t. j. 0,8=20 cnf. 
W pierwszym wypadku otrzym amy ah =P:2950, w dru
gim a'/, =P:2800. W ynika z tego, że a =1,05 0/, .a więc 
zwyżka naprężenia w betonie o 5%. Pozostaje tu  jeszcze 
do. wyjaśnienia dolna granica uzbrojenia, k tórą dla żela
za okrągłego określają przepisy na 0,8%. Konsekwentnie 
przy stali Gliffel w innaby ona wynosić 0,533%; w przeciw
nym razie przy minimalnym procencie uzbrojenia użycie 
stali Griffel nie miałoby celu.

Ponieważ oznaczanie prętów ze stali Griffel odnosi się 
do średnicy koła opisanego, równoznacznej ze średnicą

prętów z żelaza normalnego, przeto oznaczenie prętów 
stali Griffel przy projektowaniu nie ulega zmianie; wy
starczy tylko na arkuszu rysunkowym dopisać „stal Grif
fe l”, także i w tym wypadku, gdy rysunek został opraco
wany dla żelaza okrągłego. Ta zamienność oznaczeń ode
grała  dużą rolę przy wprowadzeniu wynalazku na rynek 
i stosunkowo znacznym rozpowszechnieniu go w pierw
szym zaraz roku jego pojawienia się.

Zwrócić również należy uwagę na dwa udogodnienia w 
projektowaniu wynikające stąd, że stal Griffel ma jeden 
wym iar przekroju poprzecznego o około 30% mniejszy od 
średnicy odpowiedniego p ręta  stali okrągłej.

W skutek tego przy ustawieniu prętów stali Isteg pio
nowo otrzym ujemy pewną oszczędność na potrzebnej sze 
rokości belki, a przy ustawieniu ich w położeniu leżącym 
otrzym ujemy przy te j samej wysokości belki większą wy
sokość użyteczną.

Na budowie stosowanie stali Griffel nie nastręcza żad
nych, kłopotów. P ręty  dają się ciąć, giąć i spawać z ta 
ką samą łatwością jak  żelazo okrągłe. Gięcie wokoło dłuż
szej średnicy jest nawet dużo łatwiejsze. W pierwszych 
partiach prętów w ystąpiły pewne niekorzystne zjawiska 
wichrowatości, polegające na tym, że pręt, k tóry otrzyma? 
na stole 2 ukośne odgięcia, — po ułożeniu w deskowaniu 
nieco się skręcał (jedno z odgięć ukośnych nie leżało w 
płaszczyźnie pionowej). Jednakże ten błąd, pochodzący z 
początkowego okresu produkcji udało się już usunąć. Za- 
to bardzo wygodna jest stal Griffel przy łączenui prętów, 
krzyżujących się ze sobą. Połączenia te możnaby porównać 
do skrzyżowania dwuch krąglaków, zaciosanych w miej
scu styku, wobec dwuch innych bez zaciosów. P r 'ty  zo 
stali Griffel leżą na sobie pewnie, a połączone drutem 
wiążącym nie tak  łatwo dadzą się rozsunąć przy betono
waniu. Także podkładki przy uzbrojeniu dolnem belek i 
przy płytach znacznie pewniej podtrzym ują te  pręty  ani
żeli przy żelazie okrągłym.

Nakoniec spraw a kalkulacji. Z przeprowadzonych ra 
chunków porównawczych wynika, że przy zastosowaniu 
stali Griffel otrzym ujemy na budowie oszczędność na ko
sztach uzbrojenia 10 do 15%. Jeżeli stal G Jffe l będzie 
wskazana już w kosztorysie, wtedy cały zysk pójdzie do 
k eszeni właściciela budowy. Jeżeli zaś zmiana z żełaza 
okrągłego nastąpi podczas budowy, wtedy najczęściej 
zyskiem dzielą się po połowie właściciel i przedsiębiorca. 
Oczywiście, że wówczas zysk ten jest mniej zachęcający 
niż w pierwszym wypadku, choć nie mniej przy budow
lach inżynierskich, gdzie koszt żelbetu stanowi niejedno
krotnie największą pozycję, może zysk ten dojść do kilku 
procent całkowitego kosztu budowy.

Przypuszczam, że tych kilka uwag, zaczerpniętych z 
biura konstrukcyjnego i z budowy, naświetliło dostatecz
nie właściwości naszego najmłodszego wiekiem wynalaz
ku w żelbetnictwie. Ponieważ stal ta  daje duża bezsprzecz
ne zalety techniczne i gospodarcze, a jest wynalazkiem 
polskim, w kraju  wyrabianym, sądzę, że zasługuje ona 
nie tylko na bliższe zainteresowanie ale i szersze zasto
sowanie w żelbetnictwie.

Nauka jest doświadczeniem Twoich poprzedników 
Twoje doświadczenie niech będzie naukq dla następców



Z J A Z D  B E T O N I A R S K I
Warszawa 6 —8 grudnia 1936

W  najbliższych dniach rozpocznie swe obrady Z jazd  Betoyiiarski zwołany przez Zw ią
zek Właścicieli W ytworów Betonowych i  Sztucznego Kamienia w Polsce. O bogatym  
porządku dziennym obrad i organizowanej wystawie komunikowaliśmy ju ż  naszym  
Czytelnikom. Obecnie mamy możność ogłosić teksty  dwu referatów zjazdowych, po
święconych zagadnieniom zawodowym tego ważnego i rozwijającego się działu prze
m ysłu budowlanego. P rzy te j okazji życzym y organizatorom Zjazdu spełnienia pokła
danych w nim  nadziei, a przemysłowi betoniarskiemu nieskrępowanego rozwoju tech
nicznego i  organizacyjnego.

, Redakcja.

TADEUSZ ZABOKRZECKI.

HISTORIA I R O Z W Ó J BETONIARSTWA W POLSCE
(R eferat na Zjazd Betoniarski).

Na schyłku ub. stulecia powstał w Polsce przemysł be
toniarski. Pierwsze wiadomości, maszyny, formy i f a 
chowcy pochodziły z Zachodu. Nowością, jaką można by
ło wówczas nazwać betoniarstwo, zainteresowały się w 
pierwszym rzędzie przedsiębiorcze jednostki zakładając 
betoniarnie w większych miastach. Zakłady te zajęły się 
wyrobem płyt chodnikowych, rur, dachówek, pusta
ków itp. natrafiając na pomyślne warunki zbytu spowo
dowane tem, że instytucje miejskie powierzały im całko
wite swe zapotrzebowanie dając temsamem rękojmię roz
woju przedsiębiorstw. Nieco później dopiero betoniarst- 
wem, a raczej wyrobami betonowymi zaczynają się in te 
resować właściciele ziemscy, ludność mniejszych m iast o- 
ra'. wsi. Jednak rozwój tych betoniarni, które zostały 
stworzone w mniejszych ośrodkach jako przedsiębiorstwa 
przemysłowe, posuwa się znacznie wolniej. Pozbawione 
poważniejszych zleceń samorządowych — natrafiając na 
dobrze nam znany konserwatyzm społeczeństwa i uprze
dzenie do rzeczy nowych, muszą mozolną pracą, z biegiem 
lat urabiając opinię nowym podówczas m ateriałom, w al
czyć o swój byt będąc jednocześnie pionierami tak  b a r
dzo już rozwiniętego zagranicą betoniarstwa. W tym  to 
okresie powstają w Polsce pierwsze fabryki maszyn be- 
toniarskich, prowadzące początkowo swą działalność w b a r
dzo skromnym zakresie.

Pożoga wojenna, k tóra zniszczyła nam wiele tysięcy bu
dynków — przyczyniła się do stworzenia licznych beto
niarni. Powstaje wiele betoniarni prywatnych, zaczynają 
masowo powstawać betoniarnie samorządowe, wreszcie 
Zakład Ubezpieczeń urucham ia setki dachówczarek i pu- 
staczarek, wypożyczając je gminom i poszczególnym go
spodarzom dla przyczynienia się jaknajszerzej do ognio
trwałej odbudowy kraju. W tym  to czasie czynione były 
pierwsze próby zjednoczenia betoniarzy we wspólną orga
nizację, co jednak nie dało należytych rezultatów  i zosta
ło zaniechane. Propaganda i rozwój betoniarstw a sta ją  się 
zbyt szerokie, aby można było uniknąć błędów, i to po
ważnych błędów. Brak odpowiedniej ilości fachowców 
znających praktycznie betoniarstwo, całkowity brak szkół 
dających choćby teoretyczne wiadomości, powodują sm ut
ne, a niestety bardzo liczne wypadki obsługiwania m a
szyn przez ludzi nie mających najmniejszego pojęcia o 
swoim zadaniu. Na wypożyczonych maszynach, które prze

chodzą bez koniecznych remontów z rąk  do rąk, przeważ
nie laików, produkuje się wyroby tak  liche, że zamiast 
zachęty ludzi ogarnia coraz to większe zniechęcenie i u- 
przedzenie, do stosowania tychże. L ata 1927, 8 i 9 szcze
gólnie dają się wyróżnić w dziedzinie betoniarstwa pol
skiego i można je zaliczyć do najlepszych w okresie po
wojennym. Fabryki maszyn wprowadzają liczne ulepsze
nia w swym dziale. Liczba zakładów betoniarskich prze
kracza tysiąc. Poważna ta  cyfra nie jest wcale zbyt wiel
ka —- biorąc pod uwagę rozległe te ry to ria  naszego k ra 
ju, lecz mimo to odczuwają betoniarnie prywatne liczne 
bolączki, stające na przeszkodzie rozwoju i podniesienia 
tej gałęzi przemysłu. Jedną z większych bolączek, podci
nających nieraz egzystencję poważnych, a solidnych be
toniarni jest t. zw. domokrążstwo, które skutkiem nieucz
ciwej konkurencji (uchylanie się od wszelkich świadczeń 
i oszukiwanie na samych m ateriałach) — podrywa rów
nież zaufanie wśród szerokich sfer społeczeństwa do wy
robów betonowych. N iestety jak  dotychczas właściciele be
toniarni są bezsilni w walce z tą  plagą, i to w dużej mie
rze z własnej winy. Przyczyną słabości je s t brak zrozu
mienia u betoniarzy, że ty lk o ) wspólnym wysiłkiem przez 
zjednoczenie się w jedną organizację — będą mogli zwal
czać skutecznie wszystko zło niszczące krecią robotą fun
dam ent uczciwej egzystencji.

Niemniej poważnym uszczerbkiem dla prywatnych be
toniarni są stworzone z dużym nakładem kapitału beto
niarnie samorządowe, produkujące wyroby nie tylko na 
potrzeby własne, ale i na sprzedaż. Betoniarnie takie za
bijają wprost w wielu wypadkach przedsiębiorstwa pry
watne, co miałoby jedynie usprawiedliwienie w wypadku, 
jeśli prywatne produkują wyroby złe — a samorządowe 
dobre. Takie wypadki notowane są jednak bardzo rzadko. 
Przew aga betoniarni samorządowych nad prywatnym i po
lega w pierwszym rzędzie na poważnych [kredytach, z ja 
kich te  pierwsze korzystają. Poza tym  jest rzeczą powsze
chnie znaną, że mimo udogodnień kredytowych w licznych 
wypadkach betoniarnie samorządowe kuleją, skutkiem 
czego wiele z nich ostatnio z wielkimi stratam i zlikwidowa
no lub wydzierżawiono. Powinno się znaleźć wspólną p la t
formę porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami samo
rządowymi i prywatnymi, aby wzajemnie sobie w drogę 
nie wchodzić. Porozumienie takie nie może nastąpić w posz



czególnych wypadkach — a powinno być opracowane 
przez organizacje reprezentujące zainteresowane strony.

Przed kilku laty  został powołany do życia Związek 
Właścicieli Wytwórni Wyrobów Betonowych i Sztucznego 
Kamienia w Polsce z siedzibą Zarządu Głównego w W ar
szawie. Myślą przewodnią Związku jest zmobilizowanie w 
swych szeregach wszystkich właścicieli legalnych beto- 
niarni tak  m iast, miasteczek, jak  i wsi na całym tery to 
rium Rzeczypospolitej Polskiej, celem stworzenia silnej 
ideowej organizacji, mogącej się skutecznie przeciwstawić 
każdej przeszkodzie utrudniającej rozwój i uczciwą pracę 
dla dobra imienia i interesów ogółu betoniarstwa, oraz 
kraju.

Idąc o swoich własnych siłach Związek Wł. W. W. B. i 
Sz. K. w Polsce, stworzył oddziały w Poznaniu i na Ślą
sku. Prowadzona jest praca nad stworzeniem oddziałów 
w innych ośrodkach kraju. Potrzebne jest na to jednak

oprócz wysiłków władz Związku zrozumienie i pomoc ze 
strony ogółu właścicieli betoniarni — pomoc, polegająca 
w pierwszym rzędzie na zapisywaniu się na członków 
Związku. Nie jest wszak chlubą zapisywanie się na 
członków organizacji mocnych, dających członkom z pun
ktu korzyści większe od wpłaconych składek czyli człon
kostwo jedynie dla interesu kieszeni własnej, ale szczytną 
je st solidarność i wysiłek dla podniesienia opinii własne
go fachu oraz polepszenia egzystencji ogółu. Zapisanie 
się obecnie na członka Związku najliczniejszych betoniarzy 
przyczyni się do wzmocnienia tegoż Związku, dając mu 
możność przeprowadzenia najbardziej palących reform, a 
dla członków będzie dużą satysfakcją i korzyścią. W myśl 
przysłowia „W j e d n o ś c i  — s i ł a ” jednoczmy 
się. Zwalczymy skutecznie domokrążstwo, stworzymy rze
miosło betoniarskie, — wyleczymy przedsiębiorstwa na
sze z chorób dręczących je ustawicznie.

JA N  JASICZEK.

NASZE B O LĄ C ZK I Z A W O D O W E

Beton jaka m ateriał ma zastosowanie nie tylko w wiel
kim przemyśle budowlanym, lecz również i w betoniar- 
skim o charakterze rzemieślniczym, Ten przemysł rze
mieślniczy można zgrubsza podzielić na dwie zasadnicze 
grupy:

1) Grupa pierwsza produkująca wyroby z betonu dla 
użytku przeważnie mniejszych m iast i wsi, jak  to 
kręgi betonowe, sączki, dachówki, płyty chodnikowe 
i t. p.

2) Grupa druga zajm ująca się wytwarzaniem tak  zwa
nej „galanterii budowlanej" dla większych przeważ
nie osiedli miejskich i używająca betonu o szlachet
niejszym składzie kruszywa.

Ten podział rzemiosła betoniarskiego na dwie odrębne 
grupy spowodowany jest nie tylko użyciem betonu o mniej 
lub więcej szlachetnym składzie, lecz również dlatego, że 
sposoby wykonywania wyrobów, jak  również i sam cha
rak te r tych ostatnich, w ym agają zupełnie odmiennych 
kwalifikacyj zatrudnionych w tym  rzemiośle pracowni
ków. O ile w grupie pierwszej naw et mniejsze kw alifika
cje zawodowe właściciela wytwórni względnie kierownika 
tejże, są przeważnie zupełnie w ystarczające, a od sił po
mocniczych wymagana jest tylko pewna ru tyna w obcho
dzeniu się z betonem, o tyle grupa druga zatrudnić może 
tylko rzemieślników o specjalnym wyszkoleniu i długolet
niej praktyce.

Związek Właścicieli W ytwórni Wyrobów Betonowych i 
Sztucznego Kamienia, w trosce o odpowiedni poziom i wa
runki pracy zawodowej swych członków, dąży do usunię
cia tych wszystkich przeszkód, które obniżają wspomnia
ny poziom i u trudn ia ją  wykonywanie zawodu. Poniżej 
przytoczony jest w skrócie program  prac Związku:

1) Wyroby ze sztucznego kam ienia nie są dotychczas 
kwalifikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
Brak określonych norm i sprecyzowanych wymagań odno
śnie tych wyrobów powoduje, że wytwórnie dbające o po
ziom swych wyrobów, nie mogą konkurować z rzemieślni
kami, dla których naw et u ta rte  normy życiowe nie egzy
stu ją. Dobra i sta ranna robota staw iana jest na jednym 
poziomie z robotą partacką, gdyż i jedna i d ruga nosi 
miano sztucznego kamienia. Należy dążyć, aby jak  na j
prędzej Polski Kom itet Norm alizacyjny opracował przy

współudziale przedstawicieli naszego rzemiosła normy, 
którym  odpowiadać winny wyroby z sztucznego kamienia.

2) Kosztorysy ofertowe i wykonawcze dla wyrobów z 
sztucznego kamienia nie zaw ierają jasnego i sprecyzowa
nego opisu robót, mających być wykonanymi lub oferowa
nymi. Bardzo często różnorodne elementy wykonywanych 
robót są połączone w jedną całość wymiarową, jak  np. żą
dają często zaoferowania wykonania 1 mb stopnia lastry
kowego o określonych wymiarach wraz z wykonaniem co- 
kolika i policzka, ale bez oznaczenia wymiarów tych ostat
nich.

Należy oferować wykonanie tylko robót, których koszto
rysy  nie zawierają zagadek i rebusów do mniej lab bar
dziej prawidłowego rozwiązania. Należy żądać rozczłon
kowania roboty na poszczególne elementy z podaniem ich 
we właściwej im mierze.

3) Zleceniodawca winien dawać zamówienia zgodne z 
opracowanymi rysunkam i roboczymi, wykonanymi przez 
jego doradcę - inżyniera.

Przyjmować roboty wykonane, kierować robotami w 
trakcie wykonywania, szczególnie ze strony architektonicz
nej powinien tylko tenże inżynier.

4) Zleceniodawca przy układaniu harmonogram u robót 
budowlanych winien umieścić w tym  harmonogram ie ro
boty ze sztucznego kam ienia w odpowiednim miejscu, u- 
względniając charakter tych robót oraz sposoby wykona
nia tychże. Nie można żądać dobrego wykonania na bu
dowie robót ze sztucznego kam ienia na betonie sporządzo
nym z pozostałego po robotach m urarskich, zabrudzonego 
gruzu ceglanego, a naw et żużla; bez zamknięcia dla ru 
chu transportowego klatek schodowych, bez nakazania 
rzemieślnikom wykończającym budowę, malarzom, insta
latorom i t. p. nieuszkadzania, niespryskiwania pokostem 
i t. p. powierzchni z sztucznego kamienia. Nieuwzględnia
nie przez zleceniodawców warunków pracy na budowie po
woduje podrożenie robót, względnie nieodpowiednie ich 
wykończenie.

5) Podniesienie poziomu umiejętności zawodowej tak 
teoretycznej jak  i praktycznej u pracowników warsztato
wych oraz właścicieli warsztatów , przez

a) doraźne ustalenie komisji egzaminacyjnej dla no-



wych aspirantów  zawodu, w osobach pracowników 
oraz właścicieli;

b) stworzenie przy pomocy odnośnych władz szkół za
wodowych dla systematycznego kształcenia w n a
szym zawodzie; stworzenie kursów dokształcających 
dla pracujących już w naszych w arsztatach, u sta 
lenia program u nauk dla przedstawienia takowego 
odnośnym władzom do zatwierdzenia.

(!) W yjednanie u władz miarodajnych ochrony prawnej 
naszego zawodu ja k  to m a miejsce u innych pokrewnych  
zawodów.

7) Bezwzględna wałka z  nieuczciwą konkurencją, nie-

płacącą podatków, świadczeń socjalnych, konkurencji/ 
przeważnie w wysokim  stopniu niefachową.

8) Ograniczenie powstawania dalszych warsztatóiu be- 
toniarskich bez odpowiednich kw ałifikacyj ich właścicieli 
i zatrudnionego personelu.

9) W yjednanie u władz złeceniodawczycb nakazu po
wierzenia robót pośrednio lub bezpośrednio tylko członkom  
Związku Właścicieli W ytw órni Wyrobów Betonowych i 
Sztucznego Kamienia.

10) Rozszerzenie powyższych postulatów za pośrednic
twem Oddziałów Związku na terenie całego kraju.

Z  D O ŚW IAD C ZEŃ  I OBSERW ACYJ

KITOWANIE SZPAR PRZY MALOWANIU MOSTÓW.

Każde połączenie, styk dwóch powierzchni blach daje 
niedostrzegalne może, na pierwszy rzu t oka, zwłaszcza 
w m ontarzu, szczeliny, idealne bowiem dopasowanie jest 
niemożliwe, — szczególnie przy rzadkim rozstawieniu ni
tów o znaczeniu tylko konstrukcyjnym, nie wytrzymało
ściowym. Miejsca te zabiezpiecza się przed wtargnięciem 
wody przez szpachlowanie kitem (minia — biel cynkowa
— pokost) przed malowaniem ogólnym. Je st to bardzo 
poważna czynność; zaniedbania prowadzą do powstania za
sadniczych błędów, możliwych do napraw ienia jedynie przy 
późniejszej kapitalnej przebudowie. Przy złym gatunku 
składników kitu możliwe jest powstanie kanalików przy 
powierzchni stali przez zwyczajny proces wietrzenia, 
względnie wchłanianie powolne oleju przez przymieszki 
(kreda), czy też przez utworzenie się por przy ulatn ianiu  
się sykatywy. W dziera się tam  wilgoć, — rdzewienie roz
poczęte. Z postępem czasu gromadzi się coraz więcej rdzy, 
rdza pęcznieje i dużą swoją prężnością rozsadza przyle
gające dotychczas do siebie dość ściśle płaszczyzny.

Wskutek tego blachy są często tak  w7ygięte przez klin 
rdzy, że tworzą niezwykle anomalie, jak  np. w górnych 
pasach, gdzie stopa pozioma, zniekształcona, stanowi w al
cową powierzchnię wklęsłą, koryto stojącej wody opado
wej, — niemającej ujścia. Wielka szkodliwość tego rodza
ju  deformacyj je s t oczywista.

Kit powinien się sk ładaj z czystych m ateriałów  bez do
mieszek: lniany pokost, minia, biel cynkowa. Można go 
magazynować w formie dużych placków, w ciągu paru  
nawet dni, jednak w niezbyt ciepłym i przewiewnym m iej
scu. Przed użyciem należy go w takim  wypadku „wymie
sić”, by zagnieść nieuniknione spękania powierzchniowe, 
powstające wskutek wysychania wierzchnich w arstw . Przed 
zakitowaniem szpary należy ją  jeszcze raz wyczyścić i od
kurzyć. Kitowanie można oczywiście prowadzić bezpośred
nio po przejściu ostatniego robotnika-pendzlarza przy czy
szczeniu, będzie to| oczywiście najracjonalniejsze.

Dopiero po sprawdzeniu, czy wszystkie szpary są zale
pione, przystępujemy do malowania. Dla ścisłości dodać 
należy, że kitować trzeba tylko te miejsca, gdzie nie moż
na dokładnie sięgać pendzlem.

W. B.

FUNDAMENTOWANIE W TERENACH NASYPOWYCH.

W mierę rozszerzania się m iasta dostają się pod zabu
dowę tereny dawniej podmiejskie, wymagające najczęś
ciej nieznacznej niwelacji. W yrównanie terenu odbywa 
się w ciągu dziesiątek la t automatycznie — bardziej od

ległe parcele zużytkowuje się na wysypkę wykopów, śmie
cia i t.d. Z tego powodu posiadają nowe tereny budowla
ne g run t przeważnie nasypowy, przy czym głębokość na
sypu waha się od kilku do kilkunastu metrów. Zależnie 
od wieku nasyp jest mniej lub więcej zw arty — jako grunt 
fundamentowy nie nadaje się jednak nawet dla budyn
ków małych, gdyż proces osiadania trw a i może przy nie
odpowiedniej ławie spowodować rysy w budynku. Z dru
giej strony znajdu ją się w mieście tereny mokre lub bag
niste, które w ym agają również szczególnej ostrożności 
przy projektowaniu fundam entu, ale te wypadki są rzad
sze.

Istn ieje jak  wiadomo rzereg sposobów fundowania bu
dynków' w gruncie złym — w budownictwie mieszkanio
wym wchodzić mogą jednak pod uwagę tylko metody ta 
nie, gdyż drogi fundam ent z jednej strony deprecjonuje 
parcelę gruntow ą, względnie z drugiej strony czyni wo
góle budowę nierentowną. Z tego też powodu nie oma
wiam fundowania na palach względnie n a  studniach, a 
porównam jedynie dwa najczęściej w praktyce stosowane 
sposoby przeniesienia ciśnienia budynku n a  stały grunt, 
mianowicie za pośrednictwem szerokiej lawy żelbetowej 
względnie za pośrednictwem ławy piaskowej.

Obowiązujące przepisy budowlane dozwalają na obcią
żenie nasypów do 0,5 kg/cm 2, a w arstw  ziemnych osado
wych do 1,5 kg /enr. Zwykle mamy do czynienia z względ
nie starym  nasypem, dla którego przyjm uje się zależnie 
od charakteru  budynku ciśnienie dopuszczalne 0,5 do 0,8 
kg/enr1. W ażniejsze jest przy tym  dokładne uwzględnie
nie zmiennej jakości gruntu , aniżeli sama wysokość przy
jętego ciśnienia dopuszczalnego., gdyż nawet silne jedno
sta jne osiadanie budynku nie je s t tak  niebezpieczne, jak 
osiadanie nierównomierne naw et w stopniu słabszym.
O wytrzymałości nasypu decyduje jego głębokość — i tak 
można z dobrym wynikiem przyjmować natężenie dopusz
czalne odwrotnie proporcjonalne do głębokości nasypu, je 
żeli stwierdzi się, że w znacznej głębokości przebiega 
w’arstw a wytrzymałego gruntu  za spadem. Osiągnięcie tej 
w arstw y wytrzym ałej przy głębokości ponad kilka metrów 
nie kalkuluje się, gdyż zwiększone koszta wykopu i koszt 
grubych i n a  zaprawie cementowej wykonywanych murów 
bankietowych przerasta  koszt ławy fundamentowej odpo
wiednio poszerzonej.

Dla normalnego budynku mieszkaniowego dwu- lub trzy 
piętrowego szerokość ławy żelbetowej przy wyżej wymie
nionych dopuszczalnych natężeniach dochodzi do 3 m. 
Przy budynkach cięższych i gruncie gorszym dochodzi do 
przenikania się poszczególnych szerokości ław i w rezulta-
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Rys. 1. Szeroka laka żelbetowa. Fundam ent kosztowny ze 
względu na zbrojenie — przy większych objektach długo
trwale betonowanie, szczególnie przy mieszaniu betonu 

ręcznym.

G

Rys. 2. W ąska lawa betonowa na lawie piankowej. Ława 
piankowa stosowana wogóle tylko w gruntach suchych. W y
konanie tanie, jeżeli jest tani wykop i pianek. Zwiększona  

robocizna — pianek ubijani/ w wilgotnych warstwach.

Ryn. :i. Ława żelbetowa na lawie piankowej.

Szerokość b, zależna od przyjętego ciśnienia na piasek. 
Głębokość lawy piaskowej oczywiście m niejsza niż w w y
padku poprzednim. N ależy przez próby dobrać tak b«, aby 

F'K, +  Ki +  BJrŁKt — minimum  
przy czym

K , =  koszt jednostkowy betonu 
K 2 =  koszt uzbrojenia  

Ki — koszt jednostkowy wykopu i lawy piaskowej.

cie projektuje się ustrój ciągły pod budynkiem, w oblicze
niu znacznie trudniejszy ze względu na występujące ele
menty wieloprzęsłowe, wpływ poddawania się podłoża i t.d. 
Tych wypadków nie omawiam i ograniczani się jedynie do 
ław żelbetowych dwuwspornikowych o dolnym zbrojeniu. 
W gruntach  suchych, gdzie możliwość wypłukania nie za
chodzi, bardziej ekonomiczny od ławy żelbetowej spoczy
wającej wprost na lichym gruncie jest sposób polegający 
na przeniesieniu ciężaru budowH przy pomocy wąskiej ła
wy betonowej na ławę piaskową, która dopiero odpowied
nio poszerzona przenosi ciśnienie zmniejszone na grunt. 
Zwyczajny tok postępowania przy projektowaniu jest ta 
ki, że oblicza się szerokość ławy betonowej przy przyjęciu 
ciśnienia na piasek =  2 kg/cm ', następnie wrysowuje się 
rozkład ciśnień w piasku pod kątem  tarcic aż do szeroko
ści wynikającej z dopuszczalnego obciążenia gruntu, po 
czym sprawdza się jeszcze obliczenie natężeń przy 
uwzględnieniu ciężaru samej ławy piaskowej. Jak  z ry
sunku wynika, szerokość i głębokość ławy piaskowej za
leży cd różnicy naprężeń dopuszczalnych na piasek i grunt. 
Obciążenie grun tu  rośnie jednak z rosnącą ławą piasko
wą, gdyż zwykle wlicza się ją  do obciążenia. Przede wszy
stkim chcę zwrócić uwagę na to, że wliczanie ciężaru la
wy piaskowej powinno iść równolegle z uwzględnieniem 
rosnącej z głębokością wytrzymałości gruntu, który kom- 
prym uje się pod własnym ciężarem — i tak przyjm ując 
dopuszczalne natężenia n a  powierzchni nasypu =  0,5 
kg /cn f, powinniśmy przyjąć w głębokości 4 m ciśnienie 
dopuszczalne =  0,5 +  0,64 =  1,14 kg/cm 3, słup nasypu
o wysokości 4 m wywierał właśnie ciśnienie 0,0001 X 
X  1600 X 0,64 kg/cnf'. Można również przyjąć że ława 
piaskowa zastępuje jedynie objętość nasypu o tym samym 
w przybliżeniu ciężarze, nie wpływa więc na zmianę pier
wotnej równowagi, a zatem można jej ciężaru do obcią
żeń pochodzących od budynku nie wliczać.

Następnie chcę zwrócić uwagę na pewne dowolne przy
jęcie, które może wpłyną! na potanienie fundamentowa
nia. Przyjm ując mianowicie ciśnienie na piasek mniejsze 
od dopuszczalnego, musimy wprawdzie zaprojektować ławę 
betonową szerszą albo nawet ławę żelbetową, zmniejsza 
się jednak wym iar ławry piaskowej z uwagi na zmniejsze
nie różnicy między ciśnieniem na piasek i na grunt. Okre
śliwszy cenę jednostkowy żelbetu oraz lawy piaskowej 
łącznie z wykopem, możnaby wyprowadzić wzory ogólne 
na optymalne ustosunkowanie ławy żelbetowej i piasko
wej, prościej jednak wyznaczyć najtańszą kombinację 
przez próby. Przyjmowanie ciśnienia na piasek w wyso
kości 1 kg/cm" prowadzi ponadto do tej oszczędności, że 
można stosować piasek gorszego gatunku, który dla tego 
ciśnienia wystarcza.

Szczególnie pożyteczne jest tego rodzaju postępowanie 
przy projektowaniu fundam entu pod ścianę szczytową, 
gdzie głęboki wykop pod ławę piaskową prowadzi często 
do podjeżdżania budynku sąsiedniego.

Przez rozmyślne przyjęcie ciśnienia na piasek niższego 
od dopuszczalnego możemy zatem dojść do fundamentu 
tańszego zarówno od lawy żelbetowej posadowionej wprost 
na terenie nasypowym w nieznacznej głębokości, jak  też 
od kombinacji wąskiej ławy betonowej z szeroką ławą pia
skową.

Inż. Marceli Lau (Lwów).
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SPROSTOW ANIE D O  ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH 
"  DOMIESZEK I P O W ŁO K  W O D O S ZC ZE LN Y C H

Ogłaszając w poprzednim zeszycie zestawienia tabela
ryczne domieszek i powłok wodoszczelnych wyraziliśmy 
gotowość zamieszczenia uzupełnień względnie sprostowań 
do tej publikacji.

Na podstawie dotychczas otrzymanych inform aeyj ze 
strony zainteresowanych producentów prostujem y nas tę
pujące błędy, które wkradły się do ogłoszonych tablic:

F luat C
P rep ara t ten jest produktem krajowym, a nie, jak  myl

nie wydrukowano, zagranicznym.

Wod ochron
W rubryce główne składniki powinno być: „Bitum y n a f

towe, specjalnie preparowane, z domieszkami będącymi ta
jemnicą fabrykacji. Rozpuszczalnik tworzą węglowodory, 
pochodzenia ropnego, o ściśle określonych własnościach”. 
W rubryce — prócz wody ochrona przed — winno być: 
„Preparat jest neutralny chemicznie i nic działa korozyj
nie na beton”.

W rubryce sposób użycia winno być: „Preparatu używa  
się na zimno i  powleka się nim  podłoże izolować się m a ją 
ce”.

Szczelnit

W rubryce zastosowanie wykreślić słowo „grzybobójczy”.

PRZEGLĄD W YD AW N IC TW
Syndykat Polskich Hut Żelaznych: „W ytwory walcowane 

przez polskie huty”. Katowice, 1936, wyd. II, stron 80, 
cena zł. 3,00 w opr. plóc.
Pod powyższym tytulam  ukazało się w wydaniu książko

wym zestawienie półwyrobów, żelaza prętowego, taśmowe
go, fasonowego, uniwersalnego, walcówki, żelaza kształto
wego i blach, podlegających wyłącznej sprzedaży przez 
Syndykat Polskich H ut Żelaznych.

Wydawnictwo to zastąpiło opublikowane w r. 1927 „Ze
stawienie gatunków i profilów, walcowanych przez pol

skie huty“. Obejmuje ono szereg nowych profilów, pomi
ja jąc  te, które stały  się nieaktualne skutkiem przeprowa
dzonych prac normalizacyjnych oraz zmienionego zapo
trzebowania.

Ponadto zawiera wydawnictwo szczegółowe adresy hut, 
których wytwory objęte są sprzedażą Syndykatu P. H. Ż. 
oraz pożyteczną inowację —• słowniczek wyrobów hutn i
czych, obejmujący około 200 najczęściej używanych w yra
zów polskich wraz z ich odpowiednikami w językach: 
francuskim , angielskim i niemieckim.

BETON.
SZCZELNE FORMY DO BETONU.

Doświadczenia przy budowde łuków akweduktu koto rze
ki Colorado (St. Zj. A. 1’.) uwidoczniły, że główną przy
czyną nierówności i rys powierzchni betonu jest wycieka
nie cementu przez nieszczelności szalowania. W tym celu 
zastosowano tam  z dobrym wynikiem uszczelnianie sty 
ków form zapomocą pasków gumowych (gąbczastych) 
szer. 75 mm i grubości 20 mm, oraz taśm  szer. 50 mm, 
podobnych do używanych w elektrotechnice dla izolacji, 
specjalnie jednak w tym wypadku zrobionych z tańszego 
m ateriału. Uszczelnienie te dane były od wewnątrz w złą
czeniach szalowania w ten sposób, że ciężar betonu przyci
skał gumę w istniejącą szparę, tworząc równą i nieprze
puszczalną powierzchnię.

Engineering N ews Record z 10.9.19J(>. str. 371.
r .  k .

FABRYKI BETONU.

W Ameryce istnieją w miastach fabryki, dostarczające 
gotowy beton na budowę. Ceny na produkt ten są no
towane stale w raz z innymi materiałam i budowlanymi. 
Np. w Nowym Jorku beton 1 : 2 : 4  kosztuje 10,45 dol/iri*, 
przy cenach cementu 2,75 doL/100 kg., piasku 0,70 do l/t, 
żwiru 20 mm. — 1,20 dol/t.

W ytwórnia podobna pracuje w Paryżu, pozostając pod 
ścisłym nadzorem m iasta, które wydało specjalne przepi
sy, dotyczące kontroli, pobierania prób i t. d.

Le Constructeur ilu Ciment Arrne Ni'. 204. z 19JO. str. 
147.

Engineering News-Record z 1.10. 1930. str. 494.
r. k .

WILGOĆ A GĘSTOŚĆ PIASKU.

Dana m asa piasku zmienia swą objętość zależnie od wil
goci. Aż do pewnej zawartości wody piasek pęcznieje wraz 
z wzrostem te j ostatniej. Angielskie badania (Concrete 
paźdź. 1935 i Bautechnik No 20-1936) wykazały, że piasek 
do 1% wody (liczone w stosunku do wagi) nie zmienia 
objętości. Przy dalszym zwiększaniu wilgoci powiększa 
swą objętość o ca 7% na każdy 1% wody, tak że przy 4% 
następuje wzrost objętości o conajmniej 23%. Przy dal
szym nasycaniu wrodą zachodzi kurczenie się, wskutek 
czego piasek o 14% wody zajmuje zpowrotem pierwotną 
objętość. Liczby te dotyczą piasku gruboziarnistego, dla 
drobnoziarnistego bowiem przy 4% wody mamy pęcznie
nie =  33%, czyli 4 m“ takiej mięszaniny zawiera właści
wego piasku tylko 3 nr. Jak  widzimy, odmierzanie obję
tościowe piasku przy zakupie lub wyrobie betonu może 
być powodem dużych błędów, które przy użyciu wagi by
łyby daleko niniejsze.

BUDOWLE ZIEMNE I WODNE.

DARNINA.

Darnina jest tanim umocnieniem brzegów, kanałów, 
rzek i t. d., gdyż kosztuje mniej więcej o 20% taniej niż 
wybrukowanie, a o ile jest dobrze wykonaną, wytrzym u
je duże szybkości wody, bo nawet rzędu 3 m /sek. Przy 
zakładaniu trzeba przestrzegać następujących prawideł:

1) używać darniny z laki o dobrze zwartym poroście;

2) wycinać gładko, prostopadle do poziomu prostokąty
o szerokości 30 cm i giuoości najmniej 12 cm;



3) jeżeli jej nie można założyć zaraz po wycięciu, trze 
ba darninę starannie przechowywać, układając traw ą do 
środka w kupkach 1 m. wysokich, utrzymywanych w s ta 
łej wilgotności;

4) układać darninę na 10-cio cm. w arstw ie gleby uro
dzajnej, co przyczyni się do szybszego zakorzenienia się 
traw ;

5) w zasadzie pochylenie darniowanego stoku nie po
winno być bardziej strome, niż 1 : 3 ,  — wyjątkowo, przy 
malej szybkości wody można dopuścić 1 : 2 ;

(!) dobrze dociskać jeden pas do drugiego, aby spoiny 
zrosły się szybko.

Umocnienie darniną ma jeszcze tę dobrą stronę, że 
utrzym anie nie kosztuje, gdyż wszelkie roboty konserwa
cyjne wykonywa użytkownik trawy.

Die Bilu technik. No. U2 z 25.H. 1936 r. str. 6H.

T. K.

NISZCZĄCE DZIAŁANIE CZYSTEJ WODY NA DNO 
RZEKI.

W związku z budową wielkiej tam y Boulder Dam na 
rzece Colorado (St. Zj. A. P .), utworzyło się ponad za
porą jezioro długości 115 mil, które będzie osadnikiem, 
gdzie rzeka Colorado się oczyści, osadzając niesiony pia
sek i muł. Powstało pytanie, czy oczyszczone wody nie 
będą niszczyły dna rzeki Colorado poniżej zapory. Ba
dania, przeprowadzone w laboratoriach National Bureau 
od Standars odpowiedziały w sensie twierdzącym. Woda, 
zanieczyszczona mułem, w połączeniu z piaszczystym po
dłożem stopniowo je umacnia, w przeciwieństwie do czy
stej. Podczas prób trzeba było zwiększyć szybkość, wody 
zanieczyszczonej o średnio 25% dla otrzym ania tej sa
mej siły niszczącej, co przy wodzie czystej.

Engineering News-Record z 15.10. 193(i. str. 544.

T. K.

WPŁYWY ZEWNĘTRZNE NA BUDO
WLE.

WALKA O V/> MILIARDA.

Pod powyższym tytułem  odbyła się między 22 a 31 z. m. 
wystawa w Kolonii, m ająca na celu wykazanie, jakie s tra 
ty  ponosi gospodarstwo niemieckie wskutek m arnotraw 
stwa, wynikającego z błędów budowlanych. Reprezento
wane były następujące źródła szkód: rdza, wytrzymałość 
(nie wyzyskanie jej wskutek zastosowania zbyt dużych 
wymiarów), drzewo (gnicie, butwienie, grzyb), przewod
nictwo cieplne (nadmierne zużycie opalu z powodu nie 
odpowiednich konstrukcyj ciepłochronnych).

Bauwelt No. /,:} z 22.10. 19:16. str. 105/,.
T. K.

POCHŁANIANIE HAŁASU.

W pomieszczeniach, w których odbywa się praca, wy
dająca hałas (np. kotlarnie, maszyny do pisania i t. d.) 
można zmniejszyć natężenie hałasu przez odpowiednie po
krycie ścian materiałem, pochłaniającym dźwięki. Poniż
sza tabela podaje współczynniki pochłaniania dla rozmai
tych ciał, przy czym powierzchnia jednostkowa otwartego 
okna ma współczynnik pochłaniania =  1. Wielkość współ
czynnika zależy od ilości drgań danego dźwięku, najczę
ściej mamy doczynienia z drganiam i rzędu 500 okr./sek.

Współczynnik pochłaniania
R o d z a j przy drganiach (okr sek)

250 500 1000-1200

Dykta 0,30—0,50 0,20—0,15 0,15-0,08
Aluminium 0,15 0,45 0,37
Cerata w kilku w ar

stwach specj. konstruk
cja pochł. dźwięki o niz-
kiej częst. 0,55 0,45 0,20

Beton niewyprawiony 0,01 0,02 0,02
Płyty ceramiczne, glina

wypalona 0,01 0,02 0,03
Szkło 0,02 0,02 0,02
Wyprawa 0,02 0,02 0,03
Cegła niewyprawiona 0,02 0,03 0,05
Linoleum 0,02 0,03 0,04
Drzewo 0,03 0,06 0,10
Guma porowata grub.

6 mm. 0,05 0,05 0,20
Korek grub. 6 mm. 0.03 0,07 0,20
Dywan „ 12 mm. 0,10 0,25 0,60

„ „ 18 mm. z pod
kładką filcową 25 mm. 0,50 0,60 0,70

Draperie, wyroby wełnia
ne wiszące na ścianie 0,04 0,11 0,20

Płyty z gładkiego spraso
wanego włókna drzew

nego grub. 12 mm. na ła
tach 0,30—0,40 0,30—0,35 0,25—0,35
Azbest grub. 25 mm, 0,50 0,7a 0,75

Przykład: Marny pomieszczenie 10 X 10 X 4 m. o na
stępujących powierzchniach:

Współcz. Jednostek
pochłaniania pochłaniania

100 m3 podłogi drewnianej 0,06 6,0 
160 ma ścian z cegły niewypra-

wionej 0,03 4,8
100 ni2 sufitu tynkowanego 0,02 2,0

R a z e m  12,8

Dla zmniejszenia wrażenia hałasu (ilość drgań 500/sek)
o połowę, należy jak  to wiadomo z! teorii akustyki, zwięk
szyć pochłanianie 10-krotnie. Np. damy dywan na podło
gę i płyty z prasowanego ołowiu na ściany i sufit. Będzie 
więc:

Współcz. Jednostek
pochłaniania pochłaniania

100 m2 dywan na podłodze 0,50 50,0 
160 m2 ściany, pokryte płytami

z prasowanego włókna 0,30 48,0
100 ms sufit, pokryty tak samo 0,30 30,0

R a z e m  128,0

Jak  widać, otrzym aliśmy szukane rozwiązanie.

The A rch itek t and Building N ews N r. 3539 z 1936. str.

T. K.



ŚRODKI GRZYBO — I OWADOBÓJCZE.

Wobec istnienia dużej ilości patentowanych środków 
ochronnych dla drzewa, wybór między niemi jest dosyć 
utrudniony. Należy się więc kierować następującym i zasa
dami: 1) niedopuszczalne są preparaty  niszcząca włókno, 
oddziałujące kwaśno lub zasadowo; 2) powinny one odzna
czać się stałością własności chemicznych i fizycznych. 
Pierwsza cecha polega na tym, aby środek, po nasyceniu 
drzewa, nie ulegał samoczynnym przemianom ani też dzia
łaniu czynników zewnętrznych, druga zaś wymaga, by nie 
zachodziło podczas pracy drzewa impregnowane wyługo
wanie pod wpływem wody, odparowanie, ulatnianie prepa
ratu; 3) zależnie od warunków danej budowli winny one 
być bezwonne, nieszkodliwe dla rośliny, nie zmniejszające 
przyczepności farb, lakierów, kitu i kleju; 4) pod względem 
ekonomicznym decyduje oprócz ceny zużycie jednostkowe, 
siła grzybobójcza i głębokość przenikania. Omawiane pre
paraty można podzielić na dwie grupy: ciała oleiste i so
le. Zakres stosowania zależy od wilgotności drewna i spo
sobu nasycania, jak to uwidacznia następ, tabelka:

Sposób nasycania Wilgotność
drewna

Środek

Pod ciśnieniem Suche Obie grupy
Zanurzanie w zbior

niku ,, i wigotne Sole
Powlekanie Suche Obie grupy

Wilgotne Sole
Nasycanie wywier

conych otworów II Sole w st. stałym
Nasycanie wywier Sole w st. płyn

conych otworów Suche nym
Zapomocą osmozy Suche i wilgotne Sole

Bauwelt. N . 37 z 193(1 r. str. 895.
T. K.

OCHRONA ŻELAZA NAD BRZEGIEM MORZA.

Oprócz wilgoci budowle nadmorskie ulegają szybszemu 
zniszczenu wskutek uderzeń kropel wody słonej i ziarn 
drobnego piasku, rzucanych z wielką siłą przez w iatry, 
huragany, a wciskających się w najdrobniejsze pory. P ia
sek w tym  wypadku niszczy mechanicznie, woda. słona zaś 
po odparowaniu pozostawia sól, która jako hygroskopij- 
na przyciąga wodę, powiększającą korozje. Dla ochrony 
żelaza stosują nad Morzem Północnym cynkowanie kon
strukcyj żelaznych z dodatkiem aluminium, malując z 
wierzchu farbą z tlenkiem cynku (tlenki ołowiu mniej 
odpowiednie). Łubki, śruby i t. p. są cynkowane; części 
szyn, nie stykające się z kolami, asfaltowane, stykające 
się — miniowane dwukrotnie (pr-ed i po ułożeniu). Czę
ści konstrukcyj, z których farba starłaby się przy zakła
daniu, jak  np. śruby, są grafitowane.

Das Baugewerbe N r. 40 z 1.10. 193(1. str. 717.
T. K.

IMPREGNACJA SŁUPÓW.

Dane dotyczące słupów sosnowych, nasyconych kreozo
tom pod ciśnieniem, zebrane przez Laboratorium Telefo
niczne Bella w najrozmaitszych warunkach klimatycznych 
Stanów Zjedn. A. P., wykazały, że przep'sy dotychczaso
we, wymagające, aby drzewo impregnowane zawierało

najm niej 128 kg. kreozotu na m3, były wystarczające. 
Słupy telegraficzne tak  nasycone pełniły służbę na róż
nych liniach telegraficznych nie niżej 26 lat.

Engineering N ews - Record z 17.9. 19:1 (i. str. 1,02.
T. K.

NAPRAW IANIE DACHÓW MUŚLINEM.

Już oddawna w St. Zjednoczonych A. P. reperowano 
przeciekające dachy zapomocą nakładania łat z muślinu, 
napojonego farbą. Z biegiem czasu postępowanie to udo
skonalono o tyle, że obecnie stosowane jest jako powłoka 
ochronna również i do nowych dachów, bez względu na ro
dzaj pokrycia (blacha, drzewo, dachówka, beton). Muślin 
musi być nieblichowany o IG — 24 nitkach na cm. Farba 
asfaltow a albo olejna średniej gęstości, odporna na kwasy 
i nieniszcząca tkaniny; wybór dość trudny, decyduje dopie
ro wynik prób. Przed użyciem należy muślin moczyć 
w czystej wodzie 24 — 48 godz. m. inn. dla wywołania 
skurczu m ateriału. Po wyczyszczeniu pokrycia dachowego 
nakładamy pierwszą warstwę farby, na nią odrazu mokry 
muślin, nie rozciągając go zbyt mocno, aby leżał dość luź
no. N atychm iast potym malujemy poraź drugi, a po 30 — 
60 dniach poraź trzeci. Dla konserwacji stosujemy powle
kanie farbą po 2, 4, 7 i 14 latach, a później w odstępach 
pięcioletnich.

Engineering News-Recm-d z 8.10.193H. str. 508.
T. K.

INSTALACJE.

PIORUNOCHRONY.

Piorunochrony dajemy zwykle na kominach, wieżach 
i t. p. o ile jednak mamy duży budynek, nawet o płaskim 
dachu, ale dominujący nad okolicą, albo też zawierający 
palne czy wybuchowe m ateriały, w takim  razie i w tym 
wypadku wskazane jest zbudowanie piorunochronu w po
staci szeregu ostrzy, połączonych między sobą trzy albo i 
więcej - krotnie poziomymi przewodami. Ostrza te, u sta
wiamy w od'egłości 10 — 12 m po linii gzymsu i pośrodku 
dachu w tejże m. więcej odległości od siebie. Prócz połą
czenia poziomego każde ostrze jest uziemnione. Sposób wy
konania tego ostatniego jest b, ważny i zależy od gruntu. 
N ajlepszą jest mokra glina, przy suchym zaś piasku nale
ży zachować specjalną ostrożność.

The A rchitekt and Building News N r 3527 z 24.7.30. 
S tr. 114.

T. K.

INSTALACJE RADIOWE.

Założenie instalacji radiowej, jak dotąd, rzadko kiedy 
było przewidywane w projektach nowych budynków. A 
tymczasem uwzględnienie tego przed rozpoczęciem budo
wy daje następujące korzyści:

1) Zam iast licznych anten, pokrywających dachy splo
tem drutów, utrudniających dostęp i przeprowadzanie re
montów, mamy znikomą ilość masztów.

2) Przewodniki są przeprowadzone tak  na zewnątrz jak 
i wewnątrz mieszkań pod wyprawą.

3) Instalacja zbudowana jest przez fachowców, co za
pewnia lepszy odbiór i gw arantuje bezpieczeństwo prze- 
ciwpiorunowe.

Bauwelt No. 39 z 24.9. 19.111 r. str. 942.
T. K.



ŚWIATŁO METALOWE.

W zwykłych lampach żarowych światło powrsta je  przez 
rozżarzenie ciała stałego za pomocą prądu elektrycznego. 
Otrzymujemy tu promieniowanie mieszane, złożone z świa
tła o najrozm aitszej długości fali, przy czym wydajność 
jest b. nizka, gdyż na św iat'o przetw arza się tylko 5 '/  

dopływającej energii. W lampach ze światłem metalo
wym, które ostatnio coraz częściej są stosowane, świece
nie wywołane jest w parze metali, najczęściej sodu lub 
rtęci. Wydajności są wyższe, gdyż wynoszą dla światła 
sodowego 20 — 25V', a dla rtęciowego 10 — 15% dopro
wadzonego prądu.

Lampy Na dają światło intensywnie żółte, w którym  
przedmioty przybierają inne zabarwienie, to też nie na
dają się one do wnętrz lecz tylko do ulic, dróg i t. p., 
a szczególnie są one odpowiednie dla dróg o silnym na
tężeniu ruchu, gdyż światło to silnie atakuje siatkówkę 
oka, przez co wszystkie kontury wychodzą b. wyraźnie 
i są szybko dostrzegalne.

Lampy Hg dają światło mieszane z 3 barw: żółtej, zie
lonej i niebieskiej, wobec czego przedmioty czerwone wy
chodzą czarno, przy czym ostrość widzenia jest mniejsza, 
niż dla sodu. To też znalazły one zastosowanie do dużych 
przestizeni, jak np. hal fabrycznych, nie wymagających 
ze względu na rodzaj pracy dużej jasności.

Bardzo dobre wyniki otrzymano, mieszając światło lam 
py rtęciowej ze zwykłą żarową, k tóra dostarcza brakują
cych składników promieni czerwonych. W ten sposób 
oświetlono jedno stoisko na Targach Lipskich na wiosnę 
r. b. Jak  dotąd próbowano mieszaninę obu rodzai świa
teł w stosunku 1 : 1, licząc w /g  zużycia prądu. Prowa
dzone są jednak próby nad przesunięciem tego stosunku 
na korzyść św iatła metalowego.

Bauwelt No. U3 z dn. 22.10. 1936 r. str. 101,1.
T. K.

SPRAWY ZAWODOWE I PRZEPISY  
PRAWNE.

UŻYWANIE ZAGRANICZNYCH SUROWCÓW 
W BUDOWNICTWIE.

W dalszym ciągu akcji, prowadzonej w Niemczech, a m a
jącej na celu wyrugowanie surowców zagranicznych 
w budownictwie, ukazało się ostatnio rozporządzenie, uzu
pełniające listę części budowlanych, w których nie wolno 
stosować różnych metali importowanych. Zostało mianowi
cie zakazane używanie miedzi, niklu, ołowiu, cyny i ich 
stopów, blachy cynkowej w prawie wszystkich elementach 
budowlanych z nielicznymi wyjątkam i. Prócz tego nie do
zwolone są środki impregnacyjne dla drzewa, zawierające 
rtęć. Specjalny urząd w wyjątkowych wypadkach udziela 
pozwoleń na odstępstwo od tych przepisów.

Bauwelt. N. A5 z 5.XI.1936 r. str. 1086. T. K.

ZAKAZ OTWIERANIA NOWYCH CEMENTOWNI.

Ministerstwo gospodarstwa w Niemczech świeżo prze
dłużyło do końca 1937 r. zakaz otwierania nowych cemen
towni, który istniał dotąd na podstawie rozp. z dn. 29.2 
r. b. i *  f

Das Baugewerhe No. Ą2 z dn. 15.10. 1936. str. 751.
T. K.

ZWALCZANIE NIEFACHOWCÓW W BUDOWNICTWIE.

W Szwajcarii (Kanton Vaud) większość umów zbioro
wych o pracę w przemyśle budowlanym zawiera klauzulę,

zwalczającą wykonywanie robot budowlanych przez niepo
wołanych. Robotnicy zobowiązujący s'.e do niepracowania u 
przedsiębiorców lub m ajstrów  niezarejestrowanych, u po
szczególnych prywatnych właścicieli domów, zarządców 
i t. d. i to zarówno podczas wolnych godzin po robocie, 
jak  i w okresie bezrobocia. Każdy pracownik, któryby się 
dopuścił tego wykroczenia, zostanie natychm iast zwolnio
ny bez odszkodowania z pracy i skreślony z listy robotni
ków, których można przyjąć na budowę. Bezrobotny zo
stanie ponadto pozbawiony praw a korzystania z zasiłków. 
Prócz tego istnieje przepis, że bezrobotny, któremu za
proponuje ktoś wykonanie jakiejś roboty budowlanej, nie 
powinien jej robić sam, lecz winien zwrócić się do wła
ściwego przedsiębiorstwa czy rzemieślnika, który na cały 
czas danej roboty zobowiązany jest zatrudnić robotnika, 
który mu pracy dostarczył.

Również na tem at niefachowości wykonania pisze czas. 
niem. , Das Baugewerbe” (Nr. 44 z 29.10.1936, str. 784). 
Podany tam  jest szereg przykładów odebrania prawa wy
konywania rzemiosła za fuszerkę. Z tego artykułu poda
jemy dwa zdjęcia ilustrujące napotkane w praktyce ra
żące przykłady wad wykonania.

Federation Intern, dn Batim cnt et des Tr. Publ. No
tes Periodiques Nr. 23 z pożdz. 1!).J(> str. 1-1. T. K.

Rys. 1. Przykład niechlujnego murowaniu (wiązanie nie
prawidłowe, spoiny pochyle)

liys. 2. Podciąg „żelbetowy", w którym  zapomniani) o że
lazie.
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NIEDYSKRECJE BUDOW LANE

Należy to do rzędu specjalnych 
satysfakcyj publicysty, gdy rzeczy
wistość sprawdzi jego przepowied
nie bądź opinia jego znajdzie po
twierdzenie w zdaniu czynników obje
kty wnych.

Niechżeż wolno będzie autorowi 
niedyskrecji powołać się tym razem 
na nlebylejaki autorytet. Oto o sta t
nie sprawozdanie N. I. K. P., roz
ważając nierozsądny zwyczaj prze
prowadzania ustnych pertraktacyj z 
poszczególnymi oferentami po odby
tym uprzednio normalnym prze tar
gu pisemnym, do takich dochodzi 
konkluzji:

„taki sposób prze/prowadzania u st
nych pertraktacji po odbytym prze
targu, sprzeczny z obowiązującymi 
dotychczas przepisami na kolejach, 
dezorientuje oferentów kolejowych 
co do kalkulacji cen, nie daje rękoj
mi, że uzyskano rzeczywiście najniż
sze ceny, któreby można było osiąg

nąć. przy jawnym  współzawodnictwie 
firm , ubiegających się o roboty".

Dobrze się stało, że ten niewłaści
wy proceder i gospodarczy nonsens 
został nietylko wytknięty w swoim 
czasie w skromnym kąciku pisma za
wodowego ale znalazł również wy
raźne. oświetlenie ze strony oficjal
nego organu, powołanego do kory
gowania błędnych dróg administracji 
publicznej.

Od dawna oczekiwane, po wielek- 
roć zapowiadane i tyleż razy odra
czane rozporządzenie o dostawach i 
robotach ma zdaje się w niedalekiej 
przyszłości ujrzeć wkońcu światło 
dzienne.

Chodzą jednak słuchy, iż postęp 
zrealizowany przez to rozporządzenie 
będzie praktycznie niewielki. Będzie 
to wprawdzie u j e d n o s t a j 
n i e n i e  ale n i e  u l e p s z e -  
n i e. Innymi słowy wszystkie te 
niewłaściwości, które najwięcej trapią

życie gospodarcze, m ają pozostać nie
naruszone.

Głównie chodzi tu  o kwestię rów
ności praw i obowiązków. Otóż w 
dalszym ciągu przedsiębiorca będzie 
t y l k o  z o b o w i ą z a n y  a l e  
b e z  p r a w .  Będzie wprawdzie 
musiał pod dotkliwymi rygorami wy
konać robotę dobrze i na termin, 
druga jednak strona nie będzie zo
bowiązana do żadnego terminu zapła
cenia należności, a już w każdym ra 
zie nie będzie ponosiła żadnej kon
sekwencji za niedotrzymanie terminu 
wypłaty.

W podobnie jednostronny sposób 
m ają być „uregulowane” i inne za
sadnicze zagadnienia stosunku pomię
dzy zleceniodawcą a wykonawcą ro
boty.

Trudno zatem wymagać, by tak 
zwane sfery zainteresowane czyli do
tychczas bez przerwy i bezwzględ
nie bite na skutek jednostronności 
umów mogły być zadowolone z za
powiedzi, iż ten stan rzeczy ma być 
utrwalony pod powagą prawa.

Ż Y C I E  B U D O W L A N E

STOPIEŃ SZTYWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW KOSZTÓW BUDOWY.

Jak  wiadomo poszczególne elementy kosztów budowy w 
okresie deflacyjn.'j zniżki cen nie szły z sobą równolegle. 
Największą procentową zniżkę wykazały elementy podle
gające wolnej konkurencji, inne natom iast o charakterze 
kartelowym lub monopolowym szły znacznie oporniej za 
ogólną falą zniżkową.

Przypatrzm y się, jak w ostatecznym efekcie przedsta
wia się poziom obecny poszczególnych głównych elemen
tów kosztów budowy.

Według stanu z września roku 1936 wskaźniki cen i płac 
w budownictwie przy podstawie 1928 =  100 były noto
wane w sposób następujący:

a) wolny rynek:
mineralne m ateriały 
drewno obrobione

budowlane

b) rynek sztywny:
żelazo
tary fy  kolejowe na cegłę 
płace robotnicze

„ „ „ żelazo
„ „ „ drewno obrobione
„ „ „ cement
„ „ „ wrapno

Rozpiętość zatem miedzy jedną i drugą grupą skład
ników kosztów budowy jest dość znaczna. Wolny rynek 
ustabilizował się na poziomie mniej więcej 45, rynek 
sztywny natomiast utrzym uje swe ceny na poziomie śred
nim około 70.

45.7
44.2

70.9
75.0
67.0
72.2
81.0 
88.0 
8,9.5

PROJEKTOWANE OGRANICZENIE ULG DLA 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO.

W zeszycie 9 na str. 375 sygnalizowaliśmy początek dy
skusji prasowej na tem at zakresu pomocy państwowej dla 
budownictwa mieszkaniowego. Od tego czasu tem at ten 
rozrósł się poważnie zarówno w prasie codziennej jak 
i czasopismach gospodarczych.

Stwierdzić trzeba, iż bez względu na kierunek cała opi
nia publiczna zajęła stanowisko negatywne wobec projek
towanego ograniczenia a nawet cofnięcia dotychczasowych 
ulg dla nowowznoszonych budowli.

Pizygotowany w tej m aterii projekt dekretu przewidy
wał następujące zasadnicze zmiany w zakresie tych ulg:

Gdy dotychczas wszystkie budowle uprawniały do potrą
cenia sum na nie wydatkowanych z podstawy wymiaru 
podatku dochodowego, obecnie prawo to miało doznać bar
dzo silnego ograniczenia: miały zeń korzystać osoby fi
zyczne, które wybudują mieszkanie, z tym jednak, że kwo
ta  potrącalna nie może przekraczać 15.000 zł., osoby f i
zyczne lub prawne, które wybudują lokale mieszkalne jed
no- lub dwuizbowe, przeznaczone wyłącznie na mieszka
nie dla robotników przez te  osoby zatrudnianych, osoby 
fizyczne, które wybudują domy, zawierające lokale miesz
kalne jedno- lub dwuizbowe w Warszawie, Łodzi i Gdy
ni. Gdy dotychczas domy nowe i dochód z nich, jak rów
nież mieszkania w nowych domach były wolne w ciągu 
la t piętnastu od wszelkich podatków i opłat,- projekt zwal
nia na la t dziesięć i tylko od podatku od nieruchomości 
względnie budynkowego i opartych na nich danin oraz od 
podatku od lokali.



Jak  z tego widać, ulgi dla nowowznoszonych budowli 
byty w projekcie dekretu zredukowane do bardzo skrom
nych rozmiarów. Równocześnie projekt ten przewidywał 
nową formę ulg dla inwestycji przemysłowych, które w 
niektórych gałęziach przemysłu mogłyby być amortyzo
wane w ciągu trzech lat, względnie — na Kresach Wschod
nich! — do lat pięciu. Ta nowa form a ulgi pomyślana jako 
pomoc dla przemysłu i mająca skierować kapitały do in
westycji przemysłowych nie spotkała się bynajmniej z en
tuzjazmem nawet w sferach przemysłowych, w in tere
sie których ta  ofiara Skarbu Państw a była przecież pla
nowana.

Co ciekawsze, wiaśnie sfery  przemysłowe stanęły murem 
w obronie ulg budowlanych. W artykule p. T. Sławińskie
go („Przegląd Gospodarczy” — Nr. 21 — str. 692) czy
tamy na tem at ograniczenia ulg budowlanych między in
nymi, co następuje:

Otóż trzeba stwierdzić, że takie stanowisko (t.j. poicaż- 
ne. ograniczenie ulg dla budotvnictwa) ■— przy założeniu, 
że chce się popierać ruch inw estycyjny  — jest absolutnie 
nie do utrzymania. Ruch budowlany, pomijając już, że sam  
przez się jest inwestycją, stanowi ważny czynnik pozytyw 
ny dla inw estycyj w szeregu innych dziedzin gospodarstwa  
narodowego. Budownictwo stwarza wielkie zapotrzebowanie 
na cały szereg bardzo różnorodnych artykułów przemyslo- 
irych; te gałęzie, które są dostawcami budownictwa, a jest 
ich. wiele, w miarę rozwoju ruchu budowlanego znajdują, 
podnietę do dokonywania u siebie inw estycyj, aby wzrasta
jącemu zapotrzebowaniu sprostać. Podcinać ruch budowla
ni: — to znaczy podcinać jeden z ju ż  istniejących czynni- 
ków, który oddzialywuje bardzo dodatnio na ruch inw esty
cyjny w przemyśle.

Równocześnie p. Sławiński podniósł słuszną wątpliwość, 
czy projektowane ograniczenie ulg nawet dla budowli, 
zawierających małe mieszkania, da pożądany efekt w po
staci rozwinięcia się te j społecznie pożądanej form y bu
downictwa.

Jeśli tedy przy większym  poparciu nie powstały w do
statecznej iłości budowle, zawierające male mieszkania, to 
jakże można się spodziewać, że będą powstawały przy 
m niejszym  poparciu?

Jak  się dowiadujemy sfery miarodajne przestudiowaw
szy ponownie całe zagadnienie przekonały się, iż pierw
szy projekt nie był należycie przemyślany i narazie sp ra
wa ta  została odłożona, przy czym spodziewać się nale
ży, iż w nowej redakcji ulgi dla budownictwa bądź zosta
ną do roku 1940 w całości utrzym ane bądź też tylko nie 
znacznie zmienione.

MOŻLIWOŚCI I WŁAŚCIWA KOLEJNOŚĆ NAJWAŻ
NIEJSZYCH INW ESTYCYJ W POLSCE.

Towarzystwo „Liga P racy” zaprosiło wybitnych znaw
ców poszczególnych zagadnień inwestycyjnych do wygło
szenia odczytów na aktualne zagadnienia moliwości i w ła
ściwej kolejności najważniejszych inwestycyj w Polsce.

Program  X-go cyklu odczytów jest następujący:
Urządzenia użyteczności publicznej — dyr. A. Konopka 

w dniu 24 listopada.
Telekomunikacja — dr. A. Krzyczkowski w dniu 26 li

stopada
Rudownictwo — inż. A. Paprocki w dniu 1 grudnia
Lotnictwo — dyr. W. Makowski wl; dniu 3 grudnia
Koleje —• prof. A. Miszke w dniu 19 grudnia
M otoryzacja — dyr. J. Zaporski w dniu 15 grudnia.
Odczyty odbędą się w gmachu Stowarzyszenia Techni

ków przy ul. Czackiego Nr. 3/5 o godz. 18-ej.

Dalszych inform acyj udziela sekre tarja t „Ligi Pracy” 
w godzinach od 8-ej do 17-ej. tel. 235.44.

CHARAKTERYSTYCZNE WYNI KI  OSTATNIEGO 
PRZETARGU KOLEJOWEGO NA TARCICĘ.

Objektem przetargu, jaki się odbył w Ministerstwie Ko
m unikacji dnia 10 b. m., jest dostawa łącznie około 70.000 
m" tarcicy w iznacznej części sosnowej, a częściowo świer- 
kowo - jodłowej.

Do przetargu stanęło 37 firm , co stanowi ilość stosunko
wo niską W  porównaniu z latami ubiegłymi, gdy ilość ofe
rentów była dwu — a nawet trzykrotnie wyższa. Zapo
trzebowanie zostało pokryte mniejwięcej w 100 proc., co 
oznacza, iż zaoferowano ilości mniejsze, niż w latach ostat
nich.

Gros cen zaoferowanych za sosnową tarcicę:
III gat. leży w granicach zl 74 — 80,
IV gat. leży w granicach zł 65 — 70.
Za tarcicę świerkową oferowano ceny ok. zł 10 na m5 

niższe.
Średnia zaoferowanych cen jest o 40 — 50% wyższa od 

cen płaconych w roku ubiegłym przez P. K. P.

Jak  więc widzimy wynik przetargu należy uważać za 
prognozę utrzym ania się cen drzewa w przyszłym sezonie 
na wysokim poziomie.

POSTĘPY W SYTUACJI MIESZKANIOWEJ 
W BRUKSELLI.

W arunki mieszkaniowe w stolicy Belgii uległy od czasu 
wojny znacznej poprawie. Gdy w 1920 r. w 40% wszyst
kich mieszkań 1 osoba przypadała na najmniej 2 pokoje, 
to w 1930 r. takich mieszkań już było 52%. Mieszkania, 
w których było więcej niż 2 osoby na izbę znikają, w 1920 
stanowiły one 5% całej ilości, a po 10 latach już tylko 
2%! (Jakżeż to wobec naszych warunków mieszkaniowych 
brzmi jak bajka).

Federation Intern, du Batiment et des Tr. Publ. Notes 
periodiques  Nr. 23 z tn. pażdz. 1936. str. 13.

T. K.

URLOPY W BUDOWNICTWIE NIEMIECKIM.

Według dotychczasowych przepisów robotnik miał p ra
wo do płatnego urlopu po przepracowaniu pewnego okre
su u jednego pracodawcy. W praktyce wskutek częstego 
przechodzenia z jednego przedsiębiorstwa do drugiego, co 
wynika z charakteru sezonowego przemysłu budowlane
go, rzadko kiedy pracownik osiągał przepisane minimum. 
Nowe przepisy niemieckie z dn. 2 czerwca r. b. regulują 
omawianą sprawę w sposób zupełnie odmienny, a miano
wicie:

Zatrudniony w przemyśle budowlanym ma prawo do 
płatnego urlopu 4-dniowego po 32 tygodniach pracy, 6 dn. 
po 48 tygj| i t.) d. aż do 1 dni po 96) tygodniach, a to bez 
względu na to, czy praca m iała charak ter ciągły i czy 
cały czas odbywała się w tym  samym przedsiębiorstwie. 
Dla kontroli każdy pracodawca obowiązany jest co ty 
dzień wklejać do książeczki urlopowej pracownika spec
jalne znaczki urlopowe (zakupywane na poczcie) o w ar
tości nominalnej również 2% zarobku tygodniowego. Dla 
młodocianych, uczniów i ciężko pracujących stawka ta 
jest odpowiednio wyższa. Gdy pracownik posiada już wy
maganą ilość wklejonych znaczków, zgłasza się do pra
codawcy o ustalenie term inu rozpoczęcia urlopu, otrzy
muje od tegoż adnotację o tym w powyższej książeczce,



na podstawie k tórej urząd pocztowy wypłaca równowar
tość wklejonych znaczków, jako wynagrodzenie za okres 
urlopu. Prócz tego przepisy te  omawiają kwestię otrzy
mania pieniędzy przy nieprzerywaniu pracy, w wypadku 
śmierci, postępowanie w razie zagubienia książeczki, zwol
nienia z pod zajęcia i t. d.

Bauwelt No. Jt2 z dn. 15.10. 193(1 r. str. 1027.

T. K.

PATENTY UDZIELONE J5 DZIEDZINY 
BUDOWNICTWA.

Chcąc naszych Czytelników utrzymywać w kursie, jakie 
patenty zostały udzielone w Polsce w dziedzinie dotyczą
cej budownictwa, będziemy ogłaszali spis tych patentów 
według oficjalnej publikacji Urzędu Patentowego R. P.

Obecnie ogłaszamy dane zaw arte w zeszycie październi
kowym Wiadomości Urzędu Patentowego. Od właścicieli 
patentów chętnie przyjm iemy bardziej szczegółowe opisy 
wynalazków, pizy czym starać się będziemy otrzymany 
m ateriał wykorzystać w naszym p iśm ie1).

37 b, 4/01 23789. Karol Schoeneich (W arszawa, Polska). 
Uzbrojenie do konstrukcji stalohetonowych. 1. 9. 1931. 
Udzielono 1. 9. 1936.

37 d, 11 23899. A rthur Zehmann (Bytom, Niemcy). 
Okno o przcsuwani/cli w bok skrzydłach. 10. 10. 1933. 
Udzielono 26. 9. 1936.

80 a, 7/50 23914. Mikael Vogel-Jorgensen (Frederiks- 
berg k. Kopenhagi, D ania). M ieszarka do betonu. 11. 9.
1934. Pierwsz. 14. 10. 1933. (Wielka B ry tan ia). Udzielono 
26. 9. 1936.

80 b, 1/07 23808. Zakłady E lektro Spółka z ograniczoną 
poręką (Łaziska Górne, Polska). Sposób wyrobu betonu 
ogniotrwałego. 20. 11. 1935. Udzielono 4. 9. 1936.

80 b, 5/D2 23890. Fried. Aktiengesellschaft (Essen, 
Niemcy). Sposób wytwarzania klinkiem  do wyrobu ce
mentu. 8. 10. 1935. Pierwsz. 18. 10. 1934 (Niemcy). Udzie
lono 21. 9. 1936.

') Duża cyfra oznacza numer patentu. Cyfry i litery 
przed numerem patentu oznaczają klasę, podklasę, g ru p i 
i podgrupę, do której zaliczono wynalazek. Następnie ko
lejno są umieszczone: nazwisko właściciela paten tu ; ty tu ł 
wynalazku; data  zgłoszenia; po skrócie „Pierw .”, który 
oznacza pierwszeństwo ze zgłoszenia w jednym z krajów, 
należących do Konwencji Związkowej Paryskiej, data  zgk 
szenia zagranicznego i w nawiasie k ra j, gdzie zgłoszenia 
dokonano; data udzielenia patentu.

Polskie Normy

80 b, 25/6 23892. August Jacobi Aktiengesellschaft 
(D arm stadt, Niemcy). Sposób mechanicznego wytw arza
nia m ieszaniny bitumów, smoły łub podobnych substancyj, 
ewentualnie z dodatkiem emulgatorów, przy .jednoczesnym 
rozpościeraniu jej, zwłaszcza na powierzchni drogowej, za 
pomocą urządzeń natryskowych, oraz urządzenie do wyko
nywania tego sposobu. 9. 4. 1929. Udzielono 26. 9. 1936.

80 b, 25/09 23822. Władysław H ałas (Ostrów Wielkopol
ski, Polska). Sposób wytwarzania m asy izolacyjnej. 23. 10. 
3 933. Udzielono 7. 9. 1936.

80 b, 25/10 23942. Franciszek Limbach (Drohobycz, Pol
ska) i „Polmin” Państwowa F abryka Olejów M ineral
nych (Drohobycz, Polska). Sposób przygotowywania gry su 
bitumowanego do budowy dróg. 23. 12. 1935. Udzielono 
26. 9. 1936.

81 c, 94 23859. Józef Stawinoga (Świętochłowice, Pol
ska). Urządzenie wywrotowe do wózków. 10. 3. 1934. 
Udzielono 21. 9. 1936.

84 c, 2, 23906. Dortm und-Horder Hiittenverein Aktienge
sellschaft (Dortmund, Niemcy). Brus dwuteowy z fasam i
o rozmaitych wymiarach do ściany palisadowej. Dodatko
wy do patentu nr. 16407. 11. 4. 1934. Udzielono 26. 9. 
1936.

NORMY WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW NAFTOWYCH.

W Nr. 19 i 20 „Przemysłu Naftowego” ukazał się pro
jekt nowych norm właściwości produktów naftowych. Se
k re ta ria t Komisji Przetworów Naftowych zwraca uwagę 
zainteresowanym na powyższy projekt i uprasza o przy
słanie ewentualnych uwag na adres sekretaiza Komisji 
Inż. W. J. Piotrowski w Drohobyczu, raf. , Galicja” do 
dnia 1 stycznia 1937 r.

NOWE PROJEKTY NORM Z ZAKRESU 
BUDOWNICTWA.

W nr. 11 Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyj
nego zostały ogłoszone następujące projekty norm z zakre
su budownictwa:

PN— B—240 — Wapno niegaszone dla ce'ó\v budowla
nych. — Termin zgł. sprzeciwów: 5 grudnia 1936.

PN— B—1641 — Okna futrynow e (szczegóły: ślemiona, 
słupki i szczebliny). Termin zgł. sprzeciwów: 5 grudnia 
1936.

PN— B—1710 — Konstrukcje drewniane. — Projektowa
nie (dok. norm y). Termin zgł. sprzeciwów: 1 lutego 1936.

Term in zg ł. sprzeciw  ów; 1 marca 1937

STAL U Ż Y W A N A
w zastosowaniu dla celów budowlanych

P N
B —6 4 0
Projekt

Stosowanie używanej stali budowlanej, a także starych szyn kolejowych w budownictwie lądowym, mostowym 
i mieszkaniowym dozwala się wyłącznie dla nienośnych elementów budowli (np. poręcze, ogrodzenia i t. p.).

Wyjątkowo mogą władze budowlane dopuścić stosowanie używanej stali budowlanej i starych szyn kolejowych 
(nie wykazujących trwałych ugięć) dla przekrycia otworów okiennych lub drzwiowych oraz jako uzbrojenia żela- 
Eobetonowych ław fundamentowych przy zachowaniu następujących warunków:

a) dopuszczalne naprężenie na rozciąganie, zginanie i ściskanie — 6 kg/m m ', przyjm ując, że najmniejszy rze
czywisty przekrój nie powinien, po usunięciu rdzy być mniejszy od 80% przekroju pierwotnego.

b) moment wytrzymałości dla starych szyn kolejowych należy przyjąć równy 0,06 h:l, gdzie h jest istniejącą wy
sokością zużytej szyny w cm.
Przedruk dozwolony tylko za zgodą Polskiego Kom itetu Normalizacyjnego Warszawa, E lektoralna 2, Copyright bp 

P. K. N .



CENY M ATERIAŁÓW  BU D O W LAN YC H
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

VIII. 1936 IX. 1936 IX 1936 X. 1936

Ceny m ’noral. mat. bud. 46.0 45.7 Koszty budowy 58.8 59.1
Ceny drewna obrobionego 43 4 44.2 Koszty utrzymania 60.7 61.6
Ceiny żelaza 70.!) 70.9

Ceny mat. bud. 49.6 49.5

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny 
za płytk i kamionkowe (terrakotę)  loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kwadraty gładkie lub groszkowane jednokolorowe 15 X 
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m2 — I gatunek — żółte 
i czerwone 16.75 zl., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 zł., I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II  gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., w  II gat. o 0.30 zł.

plintusy wklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł.,

hollcele wąskie — 3.10 zl.,
■posadzka bramowa  żółta i szara — 22.50 zł., żłobko

wana żółta -— 17.15 zł,
płytki dywanowe „gorseoiki“ nienaklejane i kwadraci

ki i  sześciokąty naklejane na papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na mz, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
F irm a Dziewulski i Lange przystąpiła do budowy no

wych pawilonów dla wyrobu posadzek celem zwiększenia
0 około 90% dotychczasowej zdolności produkcyjnej. In 
stalacje te będą uruchomione częściowo już w marcu 1937 
'oku.

Cegielnia W itaszyce (przedst. w W arszawie inż. L. 
Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zwycz. budowlana nieprzebierana  41 —  66, cegła 
zw. bud. przebierana  (nad. się do licowania) 43 — 68, dziu- 
rowka zw. budowlana 35 — 50, licówka I kl. 60 — 85, ce
gła kanaliz. 1 kl. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%) 
60 — 85, II kl. 55 — 80, cegła stropowa Foestera  25 x 
15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiówka I kl. 70 — 80,
1 1  kl. 60 — 70.

Dekarskie materiały
Z dniem 17 października zostały podwyższone ceny tek

tu ry  surowej używanej do wyrobu pap dachowych o 15%, 
t. j. o 6 zł na 100 kg. Zwyżka ceny tek tu ry  surowej po
ciąga za sobą zwyżkę cen papy dach. w granicach 5— 10%.

Drzewo.
Wskutek wyczerpywania się zapasów tarcicy przy po

pycie utrzym ującym  się stale na bardzo wysokim pozio
mie ze wszystkich środków komunikują o bardzo mocnej 
tendencji dla drewna tartego.

W W arszawie Stow\ Przem. i Kupców Drzewnych W ar
szawa - Północ ustaliło następujący cennik od dnia 20 paź
dziernika. Ceny za 1 n f  w złotych, jeśli inaczej nie za
znaczono. loco skład: 

deski półczyste: % ” — 48, 1” — 54, *]t i "/ —  58; 
deski bud. obrzynane: %”—53, — 58, °/, i * /" —64; 
bale -— 75; kantówka ta r ta  do 5 m — 70, ponad 5 m

— 75, ciosana do 5 m —- 52, ponad 5 m —  55; deski hebl.
1 szpunt.: zwykle — 75, odziomkowe — 90, bezsęczne I

kl. —  150, II  kl. — 135; okrąglaki w całych dłużycach — 
35, wyrzynane — 40; stolarka odziomkowa — 100 — 150.

F irm a A. Borowik i Syn notuje przy tendencji mocnej 
nast. ceny za 1 n f  posadzki dębowej bez układania: I kla
sa eksportowa — S zł, I ki. krajow a — 7 zl, II kl. krajo
wa — 6 zł.

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:
za kafel kwadratel. — 0.36, za narożnik kafla kwa- 

dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik -—• 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X 23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot, kolor, (form at meisseński) — 
0.60, za narożnik tego wymiaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) — 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

Fabryka P iotr Ławacz i Synowie notuje loco skład w 
W arszaw ie:

kom plet p iecow y  (drzwiczki paleniskowe, popielnikowe, 
ruszt, ru ra  blaszana, 2 kg. drutu miedziowanego) — 14.20 
drzw iczk i kominowe podw ójne  15 X 20 cm — 2.10; w en ty
la tory żaluzjow e  15 X 15 cm — czarne — 1 60, niklowane
— 3.30, 15 X 18 cm mosiężne — 5.30; w en ty la to ry  klapo
w e  czarne 10 X 10 cm — 1.20, 12 5 X 12,5 cm -— 1.50.

Stolarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzioiowe ,,Staracho

w ice“ o wym. no/m alnym  2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl. 
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 nf.

b) drzw i p ły tow e  „Starachowice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 za 1 nf.

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło
Towarzystwo Pol. — Polskich H ut Szklanych komuniku

je, iż od dnia 10.IX. r. b. obniżyło ceny na szkło 2 m /m
IV gat. o dalsze 10%, która obecnie jest niższa o 20% 
od ceny I II  gat. i wynosi 1,73 zl za nf. Równocześnie huty 
przestały przyjmować zamówienia na szkło m arki ,,K” .

Wiążące materiały i zaprawy.
Ceny w apna  pozostają bez zmiany w stosunku do po

przednich notowań.
Ceny cementu, pomimo zwiększonego zbytu są nieco słab

sze, w ahają się one od zl 3.20 do 3.50 za 100 kg w workach 
pap. pary te t st. Łazy (not. firm y A. Borowik i Syn).

żelazo i metale.
Ceny żelaza  i m eta li pozostają bez zmiany (por. zesz. 

1/36).
Dom handl. A. Gepner notuje loco skład Warszawa 

za kg: ołów hutniczy —  0.80; blacha miedziana — 2.40 do 
3.80; blacha mosiężna — 2.30 do 3.80; blacha cynkowa — 
0.83.



F irm a L. Romanus komunikuje:
W chwili obecnej obowiązują na gwoździe i d ru ty  ceny 

dotychczasowe. Jednakże w opracowaniu B iura Sprzedaży 
Zjednoczonych Fabryk D rutu i Gwoździ znajduje się no
wy cennik, który ma ukazać się w dniach najbliższych.

Wg posiadanych inform acji, ceny na powyższe artykuły 
ulegną zwyżce przeciętnie od 7% — 8%.

KATOWICE.

Ceny loco cegielnia: cegła zwyczajna 30 — 35, licówka 
70 — 85, cegła pustakowa 38 — 45, kleinowska 70 —■ 78, 
akermanowska — 180 — 220;

Ceny loco wagon Katowice: żwir rzeczny 4.70 — 5.70 
za tonę, piasek rzeczny 6.50 za tonę.

Cena loco budowa: piasek kopalny 4.00 — 4.50 za m3.
Ceny loco sk ład : żelazo betonowe cena zas. 275 zł za 

tonę, żelazo profilowe do N r 24 cena zas. 285 zł za tonę, 
ponad N r 24 — 335 zł, papa smołowcową za rulon 7 m'J
— N r 80 — 4.95 — 5.25, N r 100 — 4.15, .Nr 150 — 3.15— 
3.25, N r 200 — 2.75 — 2.85.

ŁÓDŹ.
Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m’ — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 ms — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3 /4 ” —  38 — 43, 1" — 45 —  47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3” —‘ 57 — 59, kantówka ciosana — 38 — 41, k a n 
tówka rznięta — 58 — 63.

WARSZAWA.
W dalszym ciągu istnieje duży popyt na cegłę. Składa 

się na to szereg przyczyn: korzystn i pogoda, pogłoski o 
możliwości cofnięcia ulg podatkowych i t. p. Produkcja 
cegielń nie była na ogół przygotowana na taki rozmiar 
ruchu budowlanego. To wszystko wywołuje duże trudno
ści w dostawie e.^gły. Do tegc dołączają się ponadto tru d 
ności wywołane przez samą kolej. Wskutek zatarasow a

nia torów wyładunkowych na poszczególnych stacjach 
warszawskich transportam i sezonowymi wagony z cegłą 
są podstawiane pod wyładunek nie w m iarę ich nadchodze
nia lecz gromadzone na stacjach rozrządowych i po tym 
podstawiane często całymi pociągami. Takie nieoczekiwa- 
ne skumulowanie transportow , do ktorego nie s jj , pj"zy^ >- 
tovyane środki koiowc (konie i samochody), powoduje, iż 
duża część wagonów musi pozostawać na osiowym. Jeżeli 
uwzględnić, że osiowe za pierwszą dobę przestoju wynosi 
już 72 zł za wagon, czyli 8000 sztuk cegły, to łatwo zro
zumiemy, w jakim  stopniu to osiowe podraża koszty prze
wozu i zniechęca dostawców.

Ogółem można stwierdzić brak cegły, który da się spe
cjalnie i dotkliwie odczuć na wiosnę 1937 r.

Na razie ceny cegły u trzym ują się jeszcze na niezmie
nionym na ogól poziomie:

cegła pełna: loco wagon W arszawa 53.00 —  54.50, 
przewóz do śródmieścia 6 — 7 zł, na Mokotów lub Koło 
8 — 9 zł,

cegła dziurawka: loco wagon W arszawa 47.00 — 48.00, 
przewóz do śródmieścia 5 — 6 zł, na Mokotów lub Kolo
7 — 8 zł.

Ceny żw iru  i piasku wobec zwiększonego zapotrzebowa
n ia i braku m ateriału  wskutek wysokiego stanu wody w 
Wiśle i dopływach m ają tendencję wybitnie zwyżkową.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny:
żw ir wiślany loco brzeg Wisły — 17 —  18 zł za 1 nr1.
żw ir rzeczny loco wagon W arsz. Główna — 10 zł 

za 1 tonnę.
żw ir kopalniany loco wagon W arsz. Główna — 9 zł 

za 1 tonnę.
piasek wiślany loco wybrzeże Wisły — 2 00 za m3
Fabryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za m3:
pły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
p ły tk i lastricowe szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  — 

10 .0 0 ; '

p ły tk i cemelitowe na elewację —- 4 75.

O S T A T N I E  P R Z E T A R G I
Budowa w stanie surowym gmachu' państwowego w W ar
szawie ul. Rozbrat o kub. 14.500 m;1 ■— F. K. W., W arsza- 

wa| — 14/XI-36 r. (Biul. Przet. poz. 2955).

f i r m a
Kon

strukcja
stalowa

Roboty bu
dowlane Razem

J. Rolecki i S-ka, W-wa, 
Wilcza 16 157.600 7 200.013 357.613

Podlecki, Słobodziński i 181.440 3 192.262 373.702
S-ka

Raczyński Leszek 189.349 2 190.820 380.169
Haciewicz i Serwiński 193.630 4 193.259 386.889
„Tor”./ W-wa, Matejki 10 206.750 1 185.663 392.413
Rudzki K. 178.902 16 217.704 396.606
„Budopol” 200.260 5 198.691 398 951
Jaskulski i Brygiewicz 196.000 10 204.822 400.822
Szretter i S-ka 200.460 8 201.599 401.739
Landau 200.140 9 204.598 404.738
Sieszkowski i Morawski 192.960 15 216.864 409.824
Kłoś 200.180 13 211 583 411.763
Oppman i Kozłowski 210.060 11 206.965 417.025
Sosonko i Wojciechow

ski 219.190 6 199.169 418359
Plesner 210 400 17 217 043 427.443
„Tri” 219.430 12 208.999 428.429
Spółdz. Przemysł Budo

wnictwa 217 270 14 216.044 433.314
Nowosielski i Paczuski 238.200 18 235.502 473.702
Konstrukcje Stalowe 178.852

Przebudowa części I-go p iętra gmachu Urzędu Pocztowego 

W arszawa 1 przy pl. Napoleona 8 — Dyr. Okr. Poczt 

i Telegr. w W-wie — 27./X.1936 r . — (Biul. Przet. poz. 2951).

F I R M A Zł.

Mazowiecka Spółka Budowlana, W-wa,
Bednarska 24 38.071

Inż. J. Szumowski i S-ka 39.470

Pinczuk 42 538

Przemysł i Budowa 43 666

Inż. W. Kónig 44.442

Lejbrandt 44.607

„Budowa” 44.612
M. Białobrzeski 45.329

Sobiecki 47.162
T. Czosnowski i S-ka 47.374

Persidok 48.236

Szczepański 49.369
Szretter O. i S-ka 49.458
S. Niedbalski 50.848
Leszczyński 51.191
Sławiński 59.485
Kasperowicz i Pieńkowski 61.290

1



Budowa gmachu państwowego w Przemyślu o kub. 21.000 
m3 — F. K. W., W arszawa — 10/XI-36 r. (Biul. Przet. 

poz. 2955).

F I R M A Zł.

Birkenfeld i Hornyg, Przemyśl 464.695
Landau N. 488.268
Guttman 492.613
Szretter O. i S-ka 516.686
Inż. Schafner 542.169
Raczyński L. 546314
Haciewicz i Serwiński 550.999
Zarzecki Z. 584.526
Inż. Hubert i S-ka 605.409

Wykonanie robót stolarskich w osiedlu robotniczym w W ar
szawie na Kole składającym się z 9 bloków o 48 mieszka
niach każdy — Tow. Osiedli Robotn. — 5/X I 1936 r. 

(Biul. Przet. poz. 2956).

F I R M A 1 bu
dynek

2 bu
dynki

3 bu
dynki

6 bu
dyń.

9 bu
dyń.

sumy w t y s i ą c a c h z ł .
E. Juzwik, Biuro 

Techn. Handl. W ar
szawa, Puławska 29 22.4 42.5 624 124 8 187.3

„Jaskrów ” 27.6 55.2 82.7 —
„Hilbia” 28.7 56.2 84.3 166.9 250.3
Starachowice 29 5 58.9 88.4 176.7 265.1
M. Smolikowski 29.6 59.1 86.9 — —
Mechan. W arsztaty 29.9 59.8 89.8 — —

Stolarskie
L. i E. Daab 30.4 60.8 91.1 182.3 273 4

Drenaż ścian oporowych na Centr. Dworcu Pocztowym
— przet. ogr. 30. X. 1936.

F I R M A Zł.

Czeżowski i S trug — W-wa — Al.
Ujazdowska 22 33 087

Sierzpowski i Morawski 33.958
Szenejko 35.015
Landau 38.834
Jabłoński 42.300
K rzypkowski 43.762
Zjedn. Inżyn. 44.338
Stronczyński i Bojarski 49.343

Wykonanie robót ziemnych pod budowę gmachu przy ul. 
Rozbrat 46 — Fundusz Kwat. Wojsk., W arszawa — 3. X. 

1936 r. (Biul. Przet. 2904).

F I R M A Zł.

B. Ginter, W-wa, Al. Jerozolimskie 11 7.872.50
K. Starczewski 9.927.50
Leganowski, Częstochowa 12.482.10
Getka, Rembertów 13.150.08
Malinowski L. 14.390.50
3. Persidok 17.749.—
Reinberg A. 19.588.50

USTAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO
ROZP. MIN. SPR. WEWN. O SPOSOBIE OPRACOWANIA 

PLANÓW ZABUDOWANIA.

Nowe rozporządzenie z dnia 13.X. br. (Dz. Ust. N r. S5, 
poz. 594) zmienia w sposób zasadniczy poprzednie rozp. z 
dnia 23 kwietnia 1930.

Obecne rozporządzenie ustala następujący tok prac przy 
opracowaniu planów zabudowania:

1) program planu zabudowania (ogólnego lub szcze
gółowego ),

2) plan zabudowania ogólny,
3) szczegółowy plan zabudowania.
Rozporządzenie wymienia zupełnie dokładnie, co winny 

Zawierać te poszczególne fazy pracy.

ZASIĘGANIE OPINII W SPRAWACH 
ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI I DO 

SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TYCH ROBÓT.
. W  Dzienniku U staw  Nr. S3 z dnia 31.X.36 r. pod poz. 
573 zostało głoszone rozp. Min. Spr. Wewn. na podsta
wie prawa budowlanego, wymieniające instytucje, które 
są powołane do opiniowania w sprawach odpowiedzialno
ści kierowników robót i projektantów.

Gdy osoby te należą do izb inżynierskich opiniuje w tym  
wypadku właściwa izba ' iży iierska, w innych wypadkach
o opinię będą zapytywana:

a) w sprawach architektów  — Stow. Arch. R. P.;
b) w sprawach innych inżynierów — Nacz. Org. Inż.;
c) w sprawach techników — Nacz. Org. Stow. Techni

ków R. P.

ROZCIĄGNIĘCIE NA MOŚCICE PRZEPISÓW USTAWY 
BUDOWLANEJ W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYM 

MIASTA.

Przepisy dla gmin miejskich, zaw arte w art. 172 — 263 
praw a budowlanego zostały Rozp. Min. Spr. Wewn. roz
ciągnięte również na osiedle wiejskie Mościce.

POWTARZANIE UMOWY PRACY NA CZAS 
OKREŚLONY.

7, orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 30 
marca 1936 r. L. C■ I I  279J,/35.

W ielokrotne powoływanie tej samej osoby na czas okre
ślony do pracy, pow tarzającej się co pewien czas nie jest 
równoznaczne z zawarciem umowy, zobowiązującej praco
dawcę do stałego zatrudnienia te j osoby w okresach pow-, 
ta rzan ia  się owej pracy, to też do zaprzestania kontynu
owania tego rodzaju stosunku z pracownikiem nie potrze
ba wypowiedzenia ze strony pracodawcy.



PRZEGLĄD B U D O W L A N Y  -  1 9 3 6  R.

WYKAZ ZATWIERDZONYCH BUDOWLI
WARSZAWA.

(Dokończenie danych za wrzesień 1936).
908. I). m., 1 p. (lewa część bliźn.) — 1000 m“ — ul. 

Kleczewska dz. 38 — wl.: St. Głowacka, W-wa, Kle
czewska dz. 38 — pr. i k.: bud. Wł. Dudziński, W-wa, 
Marszałkowska 44a, tel. 8.53-22 — wyk.: sp. gosp.

909 D. m., 3 p. — 5000 111“ — ul. W ronia 47 —  w ł.: 
Spół. „Nasze Mieszkanie", W-wa, W ronia 47, tel, 2.43-50
— pr. i k.: bud. Wl. Dudziński, W-wa, Marszałkowska 
44a, tel. 8.53-22 — wyk.: Przeds. bud. K. Szpakowski, 
W-wa, Krochmalna 47, tel. 2.12-83.

910. D. m., 1 p. — 2300 n f  — ul. Zielona hip. 8491 — 
wl.: A. Myszkowski, W-wa, ul. Zie’ona — pr. i k : bud. 
M. Szachowski, W-wa, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — wyk.: 
\ac[at.

911. I), m., 1 p. — 2300 n f  — ul. Zielona dz. 2 — w ł.: 
J. Wierzbicki, W-wa, Zielona 2 — pr. i k.: bud. M. Sza
chowski, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — wyk.: vacat.

912.’Przeb. — 2000 m3 — PI. Opolski 2 — w ł.: St. 
Gruszczyński, W-wa, PI. Opolski 2 — pr. i k.: bud. M. Sza
chowski, W-wa, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — wyk.: va
cat.

913. D. m., 1 p. — 2000 n f  — ul. N ieklańska r. Obroń
ców — w ł.: młż. Bugalscy, Pustelnik —• pr. i k.: inż-arch. 
J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. płg. (m. mur. 
St. Kowalski, W-wa, Grzybowska 68.

914. 1). m , 1 p. — 800 m3 — Bolesławicka dz. 1 — wł.: 
A. Meyer, W-wa, Bartnicka 6 — pr. i k.: inż.-arch. J. Za
wadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. plg. (m. mur. J. 
Frydrysiak, W-wa, Komorska 41).

915. D. m., 1 p. — 3000 n f  — Suchodolska r. Żymir- 
skiego — w ł.: młż. Marcinkowicz, Gdynia — pr. i k .: inż.- 
ardh. J . Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: vacat.

916. Bud. gosp. — 3000 m3 —■ ul. Wolska 82 — wl.: 
J. Wiencek, W-wa, Śliska 6/8, tel. 6.50-16 — pr. i k . : 
inż.-arch. St. Portner, W-wa, Ordynacka 11, tel. 2.79-74
— wyk.: sp. płg. (m. mur. J. P isarski).

917. D. m., 1 p. — 2500 n f — ul. Domaniewska 6 — 
wł.: L. Ruśkiewicz, W-wa, Belgijska 3, tel. 8.34-56 — pr. 
i k.: inż.-arch. M. Chełmiński, W-wa, Hoża 15, tel. 9.43-59
— wyk.: sp. płg. (m. mur. S. Kłosiński).

918. D. m., 1 p. — 1000 m3 — ul. H ajoty dz. 43 —> w ł.: 
arch. J. Lange, Wejherowo — pr. i k.: inż.-arch. J. So
biepan, W-wra, Swarzewska 10 — wyk.: sp. plg. (m. mur. 
L. Wiernicki Powsińska).

919. D. in., 1 p. — 2400 n f — ul. Barcicka dz. 130 ' 
131 — wł.: Z. Pejśko, W-wa, Piusa 61 — pr. i k . : inż.- 
arch. J. Sobiepan, W-wa, Swarzewska 10 — wyk.: sp. 
plg. (ni. mur. L. Wiernicki, W-wa, Powsińska).

920. D. m., 3 p. — 3600 n f  — ul Zacharjasza 8 — w ł.: 
M. Hofman, W-wa, Białostocka 8. tel. 10.11-43 — pr. i k.: 
inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. Dąbrowski, W-wa, Łomżyńska 
36).

921. D. m., 3 p. — 5575 n f  — ul. Pawia 71 — w ł.: J. 
Ajzenman, W-wa, Nowolipie 66, tel. 11.67-28 — pr. i k . : 
inż.-arch. M. Chełmiński, W-wa, Hoża 15, tel. 9.93-49 — 
wyk.: sp. płg. (ni. mur. L. Szyszka, W-wa, Nowy Zjazd 4).

922. D. m., 3 p. — 6000 m3 — ul. Obozowa 11 — wł.: J. 
Stolarek, W-wa, Grzybowska 61 — pr. i k.: bud. A. P aru 
szewski, W-wa, Poznańska 17 — wyk.: Przedsięb. bud. J. 
Stolarek, W-wa, Grzybowska 61.

923. Nadb. — 8295 n f  — Al. Jerozolimska 27 — w ł.: Sp. 
Akc. Bronikowski, Grodzki i Wasilewski, W-wa, Al. Je ro 
zolimska 27, tel. 9.01-36 — pr. i k . : inż.-bud. W. Rossman, 
W-wa, Kopernika 28, tel. 2.20-43 — wyk.: Przeds. bud. D. 
Tokar, W-wa, Złota 64, tel. 5.36-97.

924. D. m , 2 p. — 2200 m3 — ul. M arji Kazimiery dz.
3 — wł.: W. Murawińska, W-wa, Chmielna 126, tel. 6.92-37
— pr. i k.: inż.-bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, 
tel. 6.55-67 — wyk.: (m. mur. Światkiewicz, W-wa, Czos- 
nowska 24).

925. Nadb. 3 i 4 pięter — 800 n f  — ul. Dzielna 8 — 
wl.: N. Bursztyn, W-wa, Dzielna 8 — pr. i k.: inż.-bud. 
K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel. 6.55-67 — wyk.: 
sp. płg.

926. D. m., 1 p. (lewa część) — 800 n f  — ul. Swa
rzewska 91 — wł.: Z. Bogdańska, W-wa, Hoża 22, tel. 
8.79-49 — pr. i k.: inż.-arch. B. Krzemieniewski, W-wa, 
Żabia 5, tel. 2.30-15 — wyk.. Przedsięb. bud. M. Duda 
i Syn, Pruszków, Szopena 4, tel. 50.

927. D. m., 1 p. — 1680 n f  —< ul. Felińskiego hip. 11391 
(przy A. W. Polskiego) — wł.: E. Kulska* Wwa, Al. 3-go 
M aja 2, tel, 2.44-47 — pr. i k.: inż.-arch. Z. Konrad, W-wa, 
Gruzińska 3, tel. 10.29-69 — wyk.: Biuro budowl. Inż. W. 
Piasecki, J. Chrzanowski i S-ka, W-wa, Długa 28, tel.
11.62-64,

928. D. m., 1 p. — 1680 n f  — ul. Felińskiego hip. 11390 
(przy Al. W. Polskiego) — wł.: małż. Żbikowscy, W-wa, 
Ś-to Krzyska 12 — pĄ i k.: inż.-arch. Z. Konrad, W-wa, 
Gruzińska 3, tel. 10.29-69 wyk.: vacat.

929. D. m., 2 p. — 3|950 n f  — ul. Szaserów r. Zana — 
wł.: małż. Ćmielak, W-wa, Szaserów r. Chłopickiego — 
pr. i k . : bud. K. Kozłowski, W-wa, Al. Szustra 7, tel. 9.58-51
— wyk.: sp. nłg.

930. D. m., 1 p. — 524 n f  —• ul. Myszkowska dz. 1 — 
wł.: małż. Makulscy, W-wa, Myszkowska dz. 1 — pr. i k.: 
bud. K. Kozłowski, W-wa, Al. Szustra 7, tel. 9.58-51—w yk.: 
sp. gosp.

931. I>. m., 2 p. — 2600 m* — ul. Ludowa 4 — wl.:
G. Luc, W-wa, Ludowa 3, tel. 9.38-74 — pr. i k . : inż.- 
cyw. K. Srokowski, W-wa, Nowy Świat, 34, tel. 6.24-14 — 
wyk.: sp. płg.; (m. mur. Nestorowicz).

932. D. m., 1 p. — 1200 n f  — ul. Motorowa dz. 59 — 
w ł.: małż. Maksimiak, W-wa; Motorowa dz. 59 — pr. i k.: 
arch. dypl. K. Biernacki, W-wa, F iltrow a 65, tel. 9.56-27.

933. D. m., 1 p. —- 1000 m05 — ul. Berezyńska dz. 18a — 
w ł.: St. Ejsmond, W-wa, Marszałkowska 152 — pr. i k.: 
inż.-arch. W. Oczykowski, W-w’a, Al. 3-go Maja 2, tel. 
5 20-15 — wyk.: vacat.

934. D. m., 1 p. — ul. Gersona dz. 9 — wł.: Zaremba 
i Słocha — p r .: typ B. G. K.

1935. D„ m., 1 p. — 1450 m3 — ul. Wzorcowa dz. 20 — 
wł.: małż. Popielczyk, W-wa, Mińska 27/35 — pr. i k.: 
inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: sp. 
plg.

936. D. m., part. (część) — 232 n f  — ul. Kawcza 2 —• 
wł.: Wł. Wojdalski, W-wa, Kaweza 2 — pr. i k . : inż.- 
techn. A, Obidziński. W-wa, Bracka 16 — wyk.: sp. gosp.

937. Dobud.. 4 p-a — 3000 n f  — ul. Górnośląska 27 —- 
w ł.: St. Trzepałko, W-wa, M arszałkowska 22, tel. 8.35-47
— p r .: arch. A. Buraczewski, W-wa, Brzozowa 35, tel.
11.50-30 — k. i wyk.: vacat.

938. Nadb. 2, 3 i 4 p ięter i przeb. parteru  —  3000 n f  — 
ul. Mylna 3 — wł.: M. Lichtenberg, W-wa, Grzybowska 
24 — pr. i k.: inż.-arch. L. Tokar, W-wa, Nowogrodzka
3, tel. 9.33-90 i inż.-arch. H. Halber, W-wa, Wilcza 44, 
tel. 9.97-44 — wyk.: vacat.

939. Nadb. 3 p-a — 2000 n f  — ul. Złota 31 — wł.: 
K. Kleniec, W-wa, Próżna 12, tel. 5.04-94 — pr. i k .: inż.- 
arch. L. Tokar, W-wa, Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. F. Koziej-Kozłowski, W-wa, Rej
tana 17).

940. D. m., 3 p. —- 5145 n f  — ul. Wiśniowa 46 — 
wł.: małż. Michalscy, W-wa, Wiśniowa 46 tel. 8.62-54 — 
pr. i k . : inż.-arch. T. Koch, W-wa, Al. Jerozolimska 93 
i inż.-arch. E. S traus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 10.2|9-51
— wyk.: sp. płg. (m. mur. A. Misiukiewicz, W-wa, Rako
wiecka 31).

941. D. m., 3 p. — 4800 m" — ul. Janowiecka 2 — 
wł.: F r. Sztykiel, W-wa, Kazimierzowska 55, tel. 9.21-47 — 
pr. i k.: bud. E. Sztykiel, W-wa, Odyńca 13 — wyk.: 
Przedsięb. rob. bud. Fr. Sztvkiel, W-wa, Kazimierzowska 
55, tel. 9.-21-47.

942. D. m., 1 p. — 1300 n f  — ul. Czarnieckiego 56 — 
w ł.: dr A. Owsionko, W-wa, Al. Szucha 16, tel. 9.80-56 — 
p r .: płk. inż. K. Heczko, W-wa, Śmiała 39, tel. 12.52-31 — 
k.: inż.-arch. W. Goldberg, W-wa, Szustra 21, tel. 9.80-39
— wyk.: sp. płg.

943. D. m., 1 p. — 1900 m3 — ul. Gimnastyczna 1 — 
wł.: inż. P. Branny, W-wa, Targowa 14, tel. 10.13-82 — 
p r .: inż.-bud. P. Branny, W-wa, Targowa 14, tel. 10.13-82



i inż.-arch. B. Kołakowski, W-wa, Marymoncka 5b — k .: 
inż.: P. Branny — wyk.: sp. płg.

944. D. m., Szereg. — ul. H ajoty hip. 10552 — wł.: 
E berhardt — p r .: typ B. G. K.

945. Bud. sali gim nast. — 1000 n r  — ul. Puławska 113 — 
wł.: Gimn. Wł. Giżyckiego, tel. 8.22-99 — pr. i k.: inż.- 
bud. L. Antoszewski, W-wa, N arbutta 27, tel. 8.21-55 — 
wyk.: sp. płg.

946. D. m., part. — 600) m“ — ul. Boguszewska dz. 5 — 
wł.: małż. Ptaszyńscy, W-wa, Boguszewska 5 — pr. i k.: 
inż.-bud. L. Antoszewski, W-wa, N arbutta  27, tel. 8.21-55 
■— wyk.: vacat.

(Dane za czas od 1.X — 31.X 1936 r.)

947. D. m., part. —- 625 m ’ — ul. Cm entarna dz. 23 — 
wł.: młż. Nowak, W-wa, Cm entarna dz. 23 — p r .: inż. T. 
Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — k. i wyk.: vacat.

948. Dobud. — 184 nr' — ul. Kiwerska dz. 20 — wł.: 
J. i R. Marks, W-wa, Kiwerska dz. 20 •— pr. i k .: inż. T. 
Dokowski, W-wa, Sosnowa 9 — wyk.: vacat.

949. D. m. 2 p. — 1850 n r  — ul. Serocka dz. 97 — wł.: 
J. Galiński, W-wa, Przemysłowa 7 — pr. i k.: inż.-techn. 
A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk. sp. płg. (m. mur. 
J . Kozdrak, W-wa, Łomżyńska 32, tel. 10.19-78).

950. D. m., 4 p. — 11000 ma — ul. Chmielna 6 — wł.: 
Sz. Arendarz, W arszawa, Królewska 29-a, tel. 2.67-08 — 
pr. i k.: arch. H. Stifelman, W arszawa, Jasna 6, tel. 2.31-56
— wyk.: Biuro techn.-budowl. inż. S zretter i Ś-ka, W-wa, 
Szczygla 1-a, tel. 5.30-31.

951. D. m., 2 p. — 4600 m1 — ul. Solec 85 — wł.: młż. 
Grzymałowie, W-wa, Solec 85 — pr. i k.: E. Geller, W-wa, 
Złota 5 — w yk.: Przedsięb. rob. bud. „Budownictwo”, W-wa, 
Mazowiecka 11, tel. 2.93-95.

952. Willa, 1 p. — 2480 m3 — ul. Obrońców r. Aldony — 
wł.: E. Luxenburgowa, W-wa, E lsterska 11, m. 4 —' pr. 
i k .: arch. J. Nagórski, W-wa, Targowa 15, tel. 10.29-60 — 
wyk.: Przedsięb. rob. inżyn.-budowl. J. Jaworski i R. Ba
ranowski, W-wa, Pęcicka 23, tel. 12.59-66.

953. D. m., 3 p. — 7000 m3 — ul. Dobra 15 — wł.: E. B. 
Trepman, W-wa, Próżna 7, tel. 2.34-51 — pr. inż.-arch. L. 
Krakowski, W-wa, W arecka 9, tel. 2.08-42 — k.: inż.-bud. 
E. Fels, W-wa, Żabia 7 — wyk.: sp. płg. (m. mur. St. P a
cha, W-wa, Podwale 11 i m. bud. St. Draba, W-wa, P u
ławska 57).

954. D. m., 6 p. — 7000 m3 — ul. Puławska 16 — wł.:
A. Maciejko, W-wa, Smolna 14, tel. 5.91-84 — pr. i k.: 
inż.-arch. W. Wyganowski, W-wa, Glogiera 1, tel. 11.75-84
— wyk.: Przedsięb. rob. budowl. A. Wierchowicz, W-wa, 
Leszczyńska 7-a, tel. 6.49-42.

955. D. ni., 2 p. — 2000 nf1 — ul. Kobielska przy Garwo- 
lińskiej — wł.: młż. Lęgosz, W-wa, Pułtuska 6 — pr.: 
arch. S. Paprocki, W-wa, Grochowska 52-b, tel. 10.39-39 ■— 
k.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: 
Przedsięb. bud. F. Malczyk, Ossowska 30.

956. D. n r, 1 p. — 600 m" — ul. Perkuna dz. 93 — wl.: 
młż. Nawroccy, W-wa, Perkuna dz. 93 — p r . : arch. S. P a
procki, W-wa, Grochowska 52-b, tel. 10.39-39 — k.: inż.- 
techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — wyk.: vacat.

957. D. n r, part. drewn. — 475 m3 — ul. Jarosław ska dz. 
42 — w ł.: M. i J . Budek, W-wa, Jarosław ska dz. 42 — 
pr.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 — k. i wyk.: 
vacat.

958. D. m., 1 p. — 1900 m3 — ul. Perkuna h. 2704 — 
wł.: S. Paprocki, W-wa, Grochowska 52-b, tel. 10.39-39 ■— 
pr.: arch. S. Paprocki, W-wa, Grochowska 52-b, tel.
10.39-39 — k.: inż.-techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16
— wyk.: sp. płg. (n r  mur. St. Dudzic, Wr-wa, Krochmalna 
90).

959. D. n r  7 p. — 24000 m3 — ul. Kopernika 32/34 — 
wł.: młż. Bagińscy, W-wa, Krak. Przedm. 38, tel. 6.31-63 — 
p r .: bud. R. Ostoja — Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 
14, tel. 5.28-94 —■ k. i wyk.: vacat.

960. D. m., 4 p. — 7800 m3 — ul. Dobra 13 — wł.: A. 
Kleniec, W-wa, Zielna 17, tel. 6.78-84 i B. Rozner, W-wa — 
pr. i k.: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża

14, tel. 5.28-94 — wyk.: Przedsięb. bud. J . Godlewski, W-wa, 
W ileńska 9, tel. 10.04-91.

961. D. n r, 4 p. — 4890 m3 — ul. Projektowana r. Wi
lanowskiej — wł.: młż. Dukat, W-wa, Miła 7, tel. 11.54-65
— pr. i k.: bud. R. O stoja-Chodkow ski, W-wa, Czerw. 
Krzyża 14, tel. 5.28-94 — wyk.: sp. płg.

962. D. m., 2 p. — 2660 nr' —- ul. Terespolska dz. 1 — 
wł.: M. Adamczyk, W-wa, Targowa 6 — pr. i k.: bud. J. 
Juszczyk, W-wa, W ojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk. :sp. płg 
(m. mur. St. Dudzic, W-wa, Krochmalna 90).

963. Nadb., 3 p. — 620 m3 •— ul. F r. Modrzewskiego 7 — 
w ł.: St. Gawrych, Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego, d. 
wł. — pr. i k.: bud. J . Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, tel. 
10.20-98 —■ wyk.: sp. płg.

964. D. nr. 3 p. — 4170 m" — ul. Bródnowska 20 — wł.: 
J . Szabelbaum, W-wa, Pańska 31, tel. 6.85-46 i S. Rożen- 
berg, W-wa, Targowa 66, tel. 10.34-37 — pr. i k .: bud. 
R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 14, tel. 5.28-94
— wyk.: sp. płg. (m. mur. I. Muszalski, W-wa, Grochowska 
107).

965. Bud. gosp., part. — 250 m" — ul. Leszno 92 — w ł.: 
W. Bożym, W-wa, Leszno 92 ,tel. 11.72-94 — pr. i k.: bud. 
St. Skrzypek, W-wa, Grażyny 7, tel. 8.77-25 — wyk.: sp. 
gosp.

966. D. m. 3 p. — 10000 m3 — ul. Sienna 43-a — wł.:
D. W. Dajcz, W-wa, Ceglana 10, tel. 591-92 — pr. i k.: 
Biuro Archit. inż.-arch. J. Gelbard i inż.-arch. R. Sigalin, 
W-wa, Hoża 29, tel. 8.64-57 — wyk.: vacat.

967. D. m. 5 p. —- 8000 m“ — Al. Przyjaciół dz. 7 — 
wł.: J . Regulski, W-wa, Fredry  10 — pr. i k.: Biuro Archit. 
inż.-arch. J. Gelbard i inż.-arch. R. Sigalin, W-wa, Hoża 
29, tel. 8.64-57 — wyk.: Przeds. inż.-bud. C. Podlecki, inż., 
W. Słobodziński i S-ka, W-wa, Nowogrodzka 9, tel. 9.61-75.

968. D. m., 3 p. (ofic.) — 4000 m3 — ul. Sienna 43 — 
w ł.: P. Goldstein, W-wa, Zielna 22, tel. 6.85-90 — pr. i k.: 
Biuro arch, inż.-arch. J. Gelbard i inż.-arch. R. Sigalin, 
W-wa, tel. 8.64-57 — wyk.: vacat.

969. D. m., 3 p. — 3000 m" —i ul. Siewierska 16 — 
wł.: Br. H irsztein, W-wa, Koszykowa 51, tel. 8.51-85 — 
pr. i k .: inż.-bud. A. K ra jtek raft, W-wa, Chłodna 4, tel.
2.39-04 — wyk.: vacat.

970. D. m., 5 p. — 3200 m3 — ul. Ks. Ziemowita r. 
Ołyckiej —■ wł.: małż. Czarneccy, W-wa, Ks. Ziemowita
20 — pr. i k.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 
i J. Bozdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — 
w yk.: vacat.

971. D. m., 1 p. —• 1050 m" — ul. Cm entarna dz. 26 — 
wł.: J. Gościcka, W-wa, Złotopolska 5 — pr. i k.: bud. A. 
Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J. Bo/.dawko, "W-wa, 
Radzymińska 53 — wyk.: sp. plg. (m. mur. J. F rydry
siak, W-wa, Komorska 41).

972. D. m., 1 p. — 320 m3 — ul. Kawcza r. Sulejkow- 
skiej — wł.: Z. Łągwa, W-wa, M arjensztadt 27 — pr. i k.: 
inż.-arch. H. Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8.42-42 — 
wTyk .: Przedsięb. bud. M. Prygiel, W-wa, Gizów 14.

973. D. m.„ 1 p. — 1300 m3 — ul. Racławicka hip. 11094
— wł.: pułk. W enda, W-wa, G. I. S. Z. — pr. i k.: inż.- 
arch. H. Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8 42-42 — 
w yk.: vacat.

974. D. n r , 5 p. — 45000 m3 — ul. M arszałkowska 104
— w ł.: Bank Zachodni, S. A., F redry  6, tel. 5.45-06 (cen
tra la ) — pr. i k . : inż.-arch. Z. Mączeński, W-wa, Górno
śląska 37, tel. 9.45-15 — wyk.: vacat.

975. D. m., 1 p. —■ 1500 m3; — ul. Kutnowska dz. 32 — 
w ł.: A. Szlendak, W-wa, Mała 10 — pr. i k.: inż.-arch. 
J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.199-92 — 
wyk.: Przed, budowl. F. Malczyk, W-wa„ Ossowska 30.

976. D. m., 1 p. — 1700 m3 — ul. Osiecka dz. „g” — 
wł.: E. Gajdowa, W-wa, Osiecka 35 — pr. i k.: inż.-arch. 
J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. Piątkowski, ul. Kawcza).

977. D. m., 1 p., bliźn. — 1200 m3 — ul. Igańska dz. 2
— w ł.: E. Klimarcz, W-wa, Kutnowska 18 — pr. i k.: 
inż.-arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go M aja 2, tel. 5.99-92
— wyk.: sp. płg. (m. mur. J. Frydrysiak, W-wa, Komor
ska 41).



978. D. m., 2p., bliźn. — 1200 n f  — ul. Kleczewska dz.
22 — wł.: St. i J. Głosik, W-wa, Ogólna 5 — pr. i k.: 
M. Zwierzchowski, W-wa, Krasińskiego 20 — wyk.: Przed
sięb. budowl. St. Głosik, W-wa, Ogólna 5, tel. 12.58-06.

979. D. m., 2p., bliźn. — 1200 nr' — ul. Kleczewska dz.
23 -— wł.: młż.: Gudowscy, W-wa, Litewska 5 — pr.; k. 
i wyk.: patrz  wyżej poz. 977.

980. D. m., 3p., — 4500 m3 — ul. Herbutowska dz. 26
— w ł.: Mandelbaum, M uszkat i Wolman, W-wa, Nalewki
41 i Marjańska, 11, tel. 2.47-30 — pr. i k.: inż.-arch. S. 
Rothberg, W-wa, Wilcza 23, tel. 8.29-71 — wyk.: sp. płg. 
{m. mur. Sz. Ligenberg, W-wa, Twarda 40, tel. 6.76-54).

981. D. m., 2p., — 5610 m3 — ul. Madalińskiego r. Kie
leckiej — wł.: K. hr. Pusłowski, W-wa, W iejska 21 — pr.: 
inż.-arch. T. Dowbor, W-wa, Barbary 10, tel. 9.04-77 i inż.- 
arch. J . Kukulski, W-wa, Mokotowska 65, tel. 8.32-77 — 
k.: inż. T. Dowbor, W-wa, Barbary 10, tel. 9.04-77 — 
wyk.: Przedsięb. rob. budowl. „Budownictwo”, W-wa, Ma
zowiecka 11, tel. 2.93-95.

982. D. m., lp . — 2550 n f  — ul. Przecławska przy R a
cławickiej — wl.: Wl. hr. Pusłowski, W-wa, N arbu tta  18
— pr.: inż.-arch. T. Dowbor, W-wa, Barbary 10, tel.
9.04-77 i inż.-arch. J. Kukulski, W-wa, Mokotowska 65, tel. 
'8.32-77 — k.: inż. T. Dowbor, W-wa, Barbary 10, tel.
9.04-77 — wyk.: Spółdz. Przemysłowców Budownictwa, 
W-wa, Klonowa 5, tel. 8.50-81.

983. D. m., 4p. (szkic) — 12000 n f  — Al. Ujazdowska
38 — wł.: K. hr. Pusłowski, W-wa, W iejska 21 — pr.: 
inż.-arch. T. Dowbor, W-wa, Barbary 10, tel. 9.04-77 i inż - 
arch. J :  Kukulski, W-wa, Mokotowska 65, tel. 8.32-77 — 
k. i wyk.: vacat.

984. D. m., 4p. — 8000 m’ — Al. Niepodległości r. Szu
stra  — wl.: St. Rulski, W-wa, Żórawia 35 — pr. i k.: 
inż. inż.-arch. arch. H. i S. Syrkusowie, W-wa, Senalor- 
ska 36, tel. 2.54-76 — wyk.: Przedsięb. rob. budowl. St. 
Rulski, W-wa, Żórawia 35, tel. 9.59-92.

985. >D. m., lp . — 1073 m3 — ul. Syrokomli 27 — v,ł.: 
M., W. i Z. Gogół, W-wa, Barbary 5, tel. 9.14-79 — pi. 
i k.: inż.-arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel. 
‘8.20-35 — wyk.: Przeds. bud. St. Gogół, W-wa, Barbary
5, tel. 9.14-79.

986. D. m., 3p. — 4085 m3 — ul. Rakowiecka 33 — wl.: 
St. Orzechowski, W-wa, Rakowiecka 33, tel. 8.32 -85 --- pr.
i k.: bud. K. Szretter, W-wa, Śniadeckich 11, tel. 8.18-61
— wyk.: vacat.

987. ;D. m., 2p. — 3300 n r  — ul. Walecznych dz. 8 — 
w ł.: W. Maciejewicz, W-wa, Częstochowska 42, tel. 9.35-33
i S. P raport, W-wa, W ronia 67, tel. 2.16-59 pr. i k.: inż. 
inż.-arch. M. Glodberg i H. Rutkowski, W-wa, Nowogrodz
ka 18, tel. 9.98-07 — wyk.: Przedsięb. rob. inżyn. — bud. 
inż. S. P raport, W-wa, W ronia 67, tel. 2.16-59.

988. D. m., lp., — 1400 m3 ul. Katowicka dz. 16a — 
wl.: H. Mianowska, wieś „Kamienica Polska”, pow. Czę
stochowski — pr.: inż.-arch. R. Sołtyński, W-wa, Bere
zyńska 37, tel. 10.00-37 — k.: inż.-arch. W. Lalewicz, 
W-wa, Górnośląska 41,i tel. 8.94-83 — wyk.: sp. płg. (m. 
mur. H. Kletke, Brwinów).

989. D. m., 5p. — 8500 m3 — ul. Raszyńska $ a  — wł.: 
inż. L. Korngold, W-wa, N atolińska 8 i dr. K aper — pr.
i k.: inż.-arch. L. Korngold, W-wa, Natolińska 8, tel. 
8.42-35 — wyk.: Przedsięb. inż.-bud. inż. W. Hanna, W-wa, 
Chmielna 26, tel. 2.47-60.

990. D. m., 5 i 4p. 7500 nr' —■ ul. Raszyńska 3 — wl.: St. 
Margules, W-wa, Chocimska 8/10, tel. 9.12-88 — pr.; k.
i wyk.: patrz wyżej poz. 989.:

991. D. m., 5p. — 6000 n r  ul. Św. Salerego 4 — wł.: 
f-m a „Auto-Service”, W-wa, Nowy św iat 9, tel. 8.04-14 — 
pr. i k.: inż.-arch. L. Korngold, W-wa, N atolińska 8, tel.
8. 42-35 — wyk.: W arsz. Tow. Techn.-Budowlane, W-wa, 
PI. Trzech Krzyży 9, tel. 9.02-56.

992. D. m., 3p. — 2200 nr' — ul. Podchorążych 4 — w ł.:
A.i M. Kon, W-wa, Nalewki 10 — pr. i k.: inż.-arch. J. 
Łęczycki, W-wa, Wspólna 20, tel. 9.43-63 — wyk.: Przed
sięb. bud. W. Mirosławski, W-wa, W ronia 30, tel. 6.42-01.

993. D. m., 4p. — 7500 m3 ul. Kaliska r. W ęgierskiej — 
wł.: młż. Goldfarb, W-wa, Wielka 19 — pr. i k.: inż.-

arch. J . Łęczycki, W-wa, Wspólna 20, tel. 9.43-63 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. W. Rybacki, W-wa, Marszałkowska 51).

994. D. m., 6p. — 12500 m" — ul. Jaworzyńska 7 — wl.: 
W. Birnbaum, W-wa, Trębacka 4, tel. '6.44-41 — pr. i k.: 
inż.-arch. S. Pianko, W-wa, E lektoralna 26, tel. 5.35-47
— wyk.: sp. płg. (m. żelb. W. Fuchs, W-wa, Przybyszew
skiego 35 i m. mur. K. Gawłowski, W-wa, Ogrodowa 22).

995. D. m., 3p. — 6000 m3 — ul. Brylowska 41 — wl.: 
Sz. i M. Prywes, W-wa, PI. Grzybowski 10, tel. 5.83-00 — 
pr. i k.: inż.-arch. S. Pianko, W-wa, E lektoralna 26, tel.
5.35-47 — wyk.: sp. płg. (m. mur. E. Kukliński, Kobył
ka).

996. D. m., lp . — 2000 nr’ — ul. Kryniczna 6 — wl.: 
W. Rotstein, W-wa, W awelska 68, te l .-8.70-99 — pr. i k.: 
inż.-arch. L. Korngold, W-wa, Natolińska 8 ,tel. 8.42-35
— wyk.: sp. płg. m. bud. F. Jagłowski, Piastów, „U rsus” ).

997. D. m., lp . — 1800 m3 — ul. Projektowana 14a — 
w ł.: I. Berkman, W-wa, Krucza 43, tel. 9.47-07 — pr. i k.: 
inż.-tech. S. Sincow, W-wa, Kryniczna 12/14, tel. 10.18-84
— wyk.: sp. płg. (m. mur. K. Grundman, Błonie).

998. D . m., 2p. — 7000 m3 — ul. Madalińskiego r.Pa- 
lantowej — wł.: L. Klewin, W-wa, Kielecka; 41, tel. 8.55-55
i W. Horodyński, W-wa, Leszczyńska 7, tel. 6.52-53 — 
pr. i k.: arch. St. Morawski, W-wa, Wspólna 33, tel. 8.60-75
— wyk.: sp. płg. (m. prur. J. Widera, W-wa, Długa 29).

999. Nadb., 4-p-a — 790 n f  ul. Wolska 34 — wl.: J. 
Bargiełowski, W-wa, Leszczyńska 9, tel. 3.06-44 — pr. i k.: 
inż.-bud. W. Kulesza, W-wa, Folwarczna 5, tel. 9.88-73 — 
wyk.: Przedsięb. budowl. W. Milch, Nowolipki 58, tel.
11.65-94.

1000. D. m., 4 i 5p. — 12500 m3 — ul. Sienna 59 — w ł.:
S. Blass i J. W egm ejster, W-wa, Ciepła 26, tel. 5.14-16 i
5.03-46 — pr. i ;k .: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, 
tel. 2.81-21 — wyk.: Przedsieb. bud. B. Garczyński, W-wa, 
Chłodna 32, tel. 6.98-07.

1001. D. m., lp . — 850 n f  ul. Stanisławowska 18 — wł.:
H. Flejszman, W-wa, Stanisławowska 18 — pr. i k.: inż.- 
arch. L. Kario, W-wa, Złota 28, tel. 5.02-20 — wyk.: sp 
Płg-

1002. D. m., 3 p. — 7168 m3 — ul. Wolska 151 — wł.:
młz. Kamińscy, W-wa, Karolkowa 16, tel. 2.15-48 __ pr.
i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. L. Szyszko, W-wa, Nowy Zjazd 4).

1003. D. m., 3p. — 3432 n r  — ul. Podchorążych 6 — w ł.: 
J. P iernikarz, W-wa, Królewska 20, tel. 2.98-01 — pr. i k.: 
nż. H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: Przed
sięb. bud. R. Sztern, W-wa, P tasia 4, tel. 2.53-51.

1004. D. m., lp . — 1500 m3 — ul. f'ymirskiego dz. 189
— wl.: St. Tykwiński, W-wa, St. A ugusta 12 —■ pr. i k.: 
inż.-arch. H. Baruch? W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: 
sp. płg.

1005. D. m., 2p. —. 1167 n r  —■ ul. Walecznych 17 — wł.: 
młż. Łukaszewiczowie, W-wa, Walecznych 2 — pr. i k.: 
inż.-arch. St. Barylski, W-wa, Francuska 3, tel. 10.21-40 — 
wyk.: vacat.

1006. D. m., lp . 1 ofic. — 2406 m3 — ul. Grodzieńska 
45/47 — w ł.: F-m a „Sport”, W-wa, Grodzieńska 45/47, 
tel. 10.11-94 — pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Zło
ta  75, tel. 2.81-21 •— wyk.: sp. płg. 1

1007. D. ni., 3p. — 4580 n f  — ul. Nowolipki 67 — wł.: 
T. Lenartowicz, W-wa, Nowolipki 67 — pr. i k.: bud. K. 
Kozłowski, W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51 — wyk.: Przed
sięb. budowl. F. W apiński, W-wa, Żórawia 9, tel. 8.81-67.

1008. D. m., 2p. —■; 1300 n f  — ul. Walecznych r. Aldo
ny —< w ł.: S. Norm ark i J. Czyżewski, W-wa, Walecznych 
14, tel. 10.19-74 — pr. i k .: inż.-arch. H. Oderfeld, W-wa, 
B agatela 15, tel. 8.42-42 — wyk.: Przeds. Budowl. J. Za
czyński, W-wa, Al. 3-go M aja 9, tel. 9.38-84.

1009. D. m., lp ., bliźn. — 1325 n f  — ul. Granowska 12
— w ł.: T. Sobolewska, Dęblin — pr. i k.: bud. K. Kozłow
ski, W-wa, Szustra 7, tel. 9.58-51 — w yk.: vacat.

1010. D. m., 2p. — 3129 n f  — ul. St. A ugusta 18 — wł.:
B. Kajzer, W-wa, Solec 73, tel. 7.16-46 — pr. i k.: bud. 
K. Kozłowski, W-wa, Szustra 7, tel. 9.58-51 — w yk.: 
sp. płg. (m. mur. S. Mieczkowski, Jabłonna).



1011.D. m.,f lp . — 1020 m3 — ul. Tłoczni dz. 25 —■ w ł.:
B. Puszkarski, W-wa, Tłoczni dz. 25 — pr. i k.: bud. K. 
Kozłowski, W-wa, Szustra 7, tel. 9.58-51 — wyk.: vacat.

1012. D. yn., part., dr. — 400 m3 — ul. Cm entarna dz. 
27 — wł.: St. Piasecki, W-wa, Cm entarna dz. 27 —• pr. i 
k:. inż.-bud. L. Stodolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — 
wyk.: sp. gosp.

1013. D. m. part. —■ 620 m:‘ — ul. Bolesławicka dz. 2 — 
wł.: młż. Ciborek. W-wa, Bolesławicka dz. 2 — pr. i k.: 
bud. K. Kozłowski, W-wa, Wspólna 67, tel. 9. 58-51 •— 
wyk.: sp. płg.

1014. D. m., 3p. — 6423 m3 — ul. Odolańska r. Bałuc
kiego — wł.: B. Grynwasser, W-wa, Graniczna 13, tel. 
5.09-37 — pr. i k.: inż.-arch. M. Weinfeld, W-wa F iltro 
wa 39 tel. 8.51-26 — wyk.: Przedsięb. bud., bud-owie J. 
Turos i W. Maciejewski, W-wa, Żeromskiego 45, tel.
12.62-37.

1015. D. m., lp., bliźn. — 1325 iri' — ul. Felińskiego 32 
—■ wł.: M. Jacek, W-wa, Lwowska 4 — pr. i k.: bud. K. 
Kozłowski, W-wa, Wspólna 67, tel. 9.58-51 — wyk.: sp. 
Płg-

1016. D. m., part. — 1160 nv‘ — ul. Stalowa 22 — w ł.: 
młż. Wilczyńscy, W-wa, Stalowa 22 — pr. i k.: bud. L. 
Stodolski, W-wa, Zielna 5, tel. 2.16-33 — wyk.: sp. gosp.

1017. D. m., lp . — 1000 m3 — ul. Lubieszowska r. Ma
kowskiej — w ł.: I. Kowalski, W-wa, Lubieszowska r. Ma
kowskiej — pr. i k.: inż.-bud. L. Stodolski, W-wa Zielna
5, tel. 2.16-33 — wyk.: sp. gosp.

1018. D. m., 1 p. — 1600 m3 — ul. Pyrska 17 — w ł.: 
płk. P. Rybarski, W-wa, Litewska 4, tel. 9.93-69 — pr.
i k .: inż.-arch. B. Zborowski, W-wa, Korzeniowskiego 5, 
tel. 8.18-36 — wyk.: vacat.

10119. D. m. 1 p., — 1250 m3 ul. Mysłowiecka 12 — w ł.: 
inż. Rzymowska — pr. i k.: inż.-arch W. Wyszyński, W-wa, 
Korzeniowskiego 5, tel. 8.79-96 — wyk: vacat.

1020. Przeb. — 2400 m3 — Al. Jerozolimska 119 — w ł.: 
Wlarsz. Tow. H-lu H erbatą A. Długokęcki, W. W rześniew
ski S. A., W-wa, Bracka 23, tel. 6.14-92 — pr. i k . : bud. 
J. Czerwiński, W-wa, Wspólna 5, tel. 9.70-22 — wyk.: 
Przedsięb. bud. St. Krajewski, Wwa, Chmielna 68, tel. 
2.67-68.'

1021. D. m., I n . ' — 2000 nr‘ — ul. Naruszewicza r. Wej- 
narta  — wl.: W. Grzybowska, W-wa, Żórawia 31, tel.
8.35-55 — p r .: bud. K. Czerwiński, W-wa, Skorupki 4, tel.
7.04-18 — k. i wyk.: vacat.

1022. Dobud. i przeb., 1 p., dr. — 400 m3 — ul. Sądo- 
welska 18 — wł.: K. Rudnicka, W-wa, Sądowelska — pr.
i k .: bud. K. Czerwiński, W-wa, Skorupki 4, tel. 7.04-18 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. St. Gorzkowski, W-wa, Grzybow
ska 128).

1023. D. m. 1 p. — 600 m3 —- ul. Swarzewska dz. 96 — 
wł.: młż. Ossowieccy, W-wa, F a ła ta  6 — pr. i k.: bud. M. 
Szachowski, W-wa, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — wyk.: 
Przedsięb. bud. F. Gorzkowski, W-wa, Rejtana 4, tel. 
7.11-85.

1024. D. m., 1 p. — 700 m3 — ul. Barcicka 14 — wł.: 
młż. Tarnowscy, W-wa, Barcicka 12 — pr. i k.: bud. M. 
Szachowski, W-wa, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — wyk.: sp. 
płg.

1025. D. m., 1 p. — 560 m3 — ul. Szregera przy Hajoty
— wł.: młż. Cieślakowie, Legjonowo — pr. i k . : inż.-arch. 
St. Mizerski, Wwa, Widok 12, tel. 5.22-84 wyk.: sp. płg.

1026. D. m., 1 p. — 1800 m3 — ul. Bełzka 50 — wł.: E. 
Bebernica, W-wa, ul. Bełzka — pr. i k.: bud. K. Tomaszew
ski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: vacat.

1027. D. m., 3 p. — 4100 m3 — ul. Puławska 118 — wł.: 
M. Gordon, W-wa, Bałuckiego 30, tel. 9.40-31 —• pr. i k.: 
bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — 
wy.: sp. płg. (m. mur. E. Szewczyk, Skolimów).

1028. D. m., 4 p. — 5200 m3 — ul. Puławska r. Olszew
skiej — wł.: Moszczyńscy i J. Sikorska, W-wa, Puławska
29 — pr. bud. W. Dudziński, W-wa, M arszałkowska 44a, 
tel. 8.53-22, k.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, 
tel. 9.84-70 — wyk.: sp. płg. (m. mur. I. Śleżański, B ura
kowska 11).

1029. D. m., 3 p. — 6500 m3 — ul. Smulikowskiego, przy 
Dobrej i Tamce — wł.: J. Podkomorski, W-wa, Wilcza 38, 
tel. 9.68-07 — pr. i k .: arch. J. Lisiecki, W-wa, Walecznych 
16, tel. 10.25-36 — wyk.: Przedsięb. bud. S. Pronaszko i B. 
Budziński, W-wa, Radna 12, tel. 2.22-10.

1030. D. m., 1 p. — 1470 m* — ul. Zamieniecka r. Łu
kowskiej, — wł.: J. Demale, W-wa, Zamieniecka 18 — pr.
i k.: inż.-arch. E. Straus, W-wa, Miniszewska 36, tel. 
10.29-51 — wyk.: sp. płg.

1031. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Goszczyńskiego dz.
8 — wł.: młż. Krupińscy, W-wa, Wspólna 58, tel. 9.67-87 — 
pr. i k.: inż.-arch. E. Klim, Al. Jerozolimska 93, tel. 6.04-96
— wyk.: Przedsięb. inż.-bud. inż. C. Podlecki, W. Słobo
dziński S-ka, W-wa, Nowogrodzka 7, tel. 9.61-75

1032. D. m., 3 p. 3000 m3 — ul. Różana UB. — wł.: 
dr-wa Kapuścińska, W-wa, Willowa 2, tel. 8.47-83 — pr.
i k . : inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, Kamedułów 31, tel. 
12.77-44 — wyk.: sp. płg. (m. mur. J. Chodkowski).

1033. D.. m., 3 p. — 10437 m" — ul. Rakowiecka 45a — 
w ł.: A. Blauszyld, W-wa, Żórawia 26, tel. 9.01-85 — pr.
i k.: inż. - arch. M.Kon, W-wa, Marszałkowska 95, tel. 
9.88-80 — wyk.: sp. płg. (m. mur. A. Kozdrak, W-wa, 
Kamedułów U ).

1034. Gmach Szkolny — 13666 ref — ul. G rottgera przy 
Pogodnej — w ł.: Zarząd Miejski m. st. W arszawy — pr.
i k . : inż. - arch. M. Lokcikowski i inż. - arch. M. Wroczyń
ska, W-wa, E lektoralna 28, tel. 6.44-82 — wyk.: Przedsięb. 
rob. inżyn. - budów!, inż. S. Plebański, W-wa, M arszał
kowska 31, tel. 8.63-30.

1035. I). m., 4 p. — 8050 n f  — ul. Kowieńska 4 — w ł.:
E. Goldstein, W-wa, Sierakowska 4, tel. 11.45-60 — pr. i 
k .: inż. - arch. J. K rantz, W-wa, Ś-to Jerska H a, tel.
11.75-04 — wyk.: sp. płg. (m. mur. W. Załuski, W-wa, ul. 
Frycz Modrzewskiego 26).

1036. D. m., 1 p. — 1500 n f  — ul. W ęgierska 11 — w ł.: 
W. Grabowski, W-wa, W ęgierska 11 — pr. i k . : inż. - bud. 
A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 6.16-17 — 
w yk.: vacat.

1037. D. m., part., drewn. — 400 n f  — ul. Sowińskiego 
dz. 15 — w ł.: W. Kociszewska — pr. i k . : inż. - bud. A. 
Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 6.16-17 — w yk.: 
sp. gosp.

1038. D. m., part. dr. — 350 n f  — ul. Gostyńska 29 — 
wł.: K. Srodkowska, W-wa, Gostyńska 29 — pr. i k.: 
inż. - cyw. A. Henrych, W-wa, Kopernika 12, tel. 2.12-56
— wyk.: sp. gosp.

1039. D. m., 3 p. — 4500 n f  — Kozietulskiego 2 r. Al. 
W. Polskiego — w ł.: J. Kowalewski, W-wa, Kozietulskie
go 1 — pr. i k.: inż. - arch. St. Zaleski, W-wa, Czeczota 4, 
tel. 8.88-29 — wyk.: sp. płg. (m. mur. W. Bednarczyk, 
W-wa, Chłodna 6).

1040. D. m., 2 p. — 3000 n f  — ul. Ursynowska 66 — 
w ł.: K. Żołędziowski, W-wa, Marszałkowska 51, tel. 
8.84-15 — pr. i k . : arch. W. Bursze, W-wa, Wawelska 32, 
tel. 8.10-39 —  w yk.: Przedsięb. budowl. W. Strzelecki, 
W-wa, Żelazna 82, tel. 2.50-56.

1041. D. m., 4 p. — 4250 m3 — Al. W ojska Polsk. przy 
Kozietulskiego — wł.: małż. Krasiccy, maj. „Leśko“ , 
wojew. Lwowskie — pr. i k . : arch. W. Bursze, W-wa, W a
welska 322, tel. 8.10-39 — wyk.: Przedsięb. budowl. St. 
Tomaszewski, W-wa, Puławska 29, tel. 8.97-66.

1042. D. m., part. — 700 m13 — ul. Szregera h. 10547 — 
w ł.: J. Kozłowski — p r . : arch. B. von Zinzerling, W-wa, 
Hoża 66, tel. 8.35-99 — k .: inż. I). Popławski, W-wa, Zło
ta  30, tel. 6.76-75 — wyk.: sp. płg.

(ciąg dalszy w najbliższym numerze „Biuletynu" oraz w 
n r  12. „Przeg. Bud.“ ).

ŁÓDŹ.

Dane za czas 11. — 17.X. 1930 Nr. 90(i — 922 były 
zamieszczone w Biuletynie Przetargowym  Nr. ĄO, za czas
18. — 2I/..X. 1930 Nr. 923 — 9Ą2 w Biuletynie Przetar
gowym N r. Ą7, za czas 24. — 31.X. 1930 Nr.. 9A3 — 958
i za czas 2.X I. — 7.X I. 193(1 Nr. 959 — 905 w Biuletynie 
Przetargowym  N r. U8.



PRZEGLĄD CERAMICZNY
ORGAN OFICJALNY STAŁEJ DELEGACJI ZRZESZEŃ PRZEMYSŁOWCÓW CERAMICZNYCH R. P.

K O M I T E T  R E D A K C Y J N Y :

P. P .: I. Ehrempreis, inż. J. Merz. — Kraków, J. Badura — Katowice, arch. J. Handzelewicz— Grudziądz, inż. E. Lang
ner, H. M artens, arch. L. Burdyński, inż. G. Żelechowski i J. Świętochowski — W arszawa, inż. W. Matzke — Lwów,

W. Stopa — Poznań, inż. J . Marynowski — Toruń.

Redaktor „Przeglądu Ceramicznego'* — inż. A lfred Dziedziul — Chełmno (Pomorze), telefon 53.

P a m i ę t a j c i e  ceglarze o zimowym remoncie waszych pie
ców wypałowych! Tylko zupełnie szczelny 
piec z oczyszczonymi kanałami dymowymi 
gwarantować może dobry i ekonomiczny wy
pał towaru. Wszelkie oszczędności na łych 
robotach potem b a rd z o  d ro g o  ko s z tu jq  
i mszczq się w ciqgu całego sezonu.')

’) Patrz  N r 1/34 Przeglądu Ceramicznego „Zimowe i wiosenne roboty przy piecu 
wypałowym".

INŻ. A. DZIEDZIUL.

WCIĄŻ O CENIE CEGŁY!
Sprawa cen cegły wciąż zaprząta uwagę niektórych 

mędrców, jak  tego pana A., który w N r. 297 I. K. Codz. z 
25. X. pisze co następuje:

DLACZEGO CEGŁA ZAMIEJSCOW A N IE 
TA N IE JE ?

Z  W arszawy donosi ( A ) :  Obniżka ta ry fy  ko
lejowej na przewóz cegły miała na celu zapewnie
nie W arszawie tańszej cegły w drodze sprowadza
nia tańszej cegły z Pomorza i  okręgu częstochow
skiego.

Tymczasem tam tejsze cegiełnie podniosły cenę 
cegły o wysokość obniżki taryfy . Jak z tego w y
nika, konieczne je st współdziałanie tam tejszych  
władz admin. z  warszawskimi, aby różnica w ta
ry fie  nie była „inkasowana“ przez właścicieli 
wspomnianych cegielń ze szkodą dla ruchu bu
dowlanego.

Że się taki gentelman znalazł, jak  cytowany p. A., nie 
dziwi nas, bo takich gości, którzy świadomie czy nieświa
domie bałamucą opinię publiczną jest w Polsce więcej. Dzi
wi nas natom iast to, że I. K. C. —- organ zazwyczaj nale
życie poinformowany i orientujący się — lokuje u siebie te 
go rodzaju wiadomości, w sposób bezsensowny szczujące 
teraz już na przemysł ceramiczny pomorski. Widocznie 
Warszawę zgnębiono już dostatecznie — obecnie należy 
wziąć się za prowincję.

Żałujemy, że p. A. nie zwrócił się wprost do nas po in
form acje lub też do kogoś z kolegów naszych w Związkach

Ceramicznych w W arszawie lub Krakowie, gdzie z pewno
ścią rozwianoby ten tum an, który p. A. ma w głowie co do 
spraw  cegielnianych w Polsce.

Sprawa bowiem przedstaw ia się w następujący sposób. 
Wobec ogólnego spadku cen cegły w ostatnich latach, n a 
tom iast nie obniżania ta ry fy  kolejowej na cegłę od m arca 
1934 roku, przy jednoczesnym dostatecznym nasyceniu ryn
ku warszawskiego cegłą przez cegielnie lokalne, od 5 lat 
ani Pomorze, ani Poznańskie cegły pełnej do W arszawy 
nie wysyłały, koszt bowiem przewozu wynosił do ostatniej, 
zniżki od 80 — 100% ad valorem. O tem dobitnie świad
czy sta tystyka przewozów kolejowych.

Do W arszawy z Zachodu Polski szedł jedynie cieńko- 
ścienny tow ar: dziurawki, pustaki i dachówki, których 
koszt przewozu był niższy, niż ciężkiej cegły pełnej (do
30 t  wozu ładuje się około 8.000 sztuk ' cegły pełnej lub
15.000 sztuk dziurawki). Wysyłano jeszcze cegłę wysoko- 
wartościową, jak  kanałowa, klinkiery, kominówka itd., k tó
rych W arszawa nie 1 wyrabia.

Przyczyna penetracji do W arszawy m ateriału  cienko- 
ścienego leży również w tym, że cagielnie podwarszawskie 
dotąd nie są w stanie dla tych lub innych powodów nasy
cać rynek warszawski tymi gatunkam i. Ale dotyczy to ty l
ko i wyłącznie m ateriału  cienkościennego, a nie cagły bu
dowlanej pełnej.

Ja k a  jest sy tuacja obecna? Otóż wskutek obniżenia 
frachtów  na odległość 250 — 300 km o 25% do W arsza
wy i okolic, koszt przewozu 1000 szt. cegły spadł z zł 25 
-— 30 do zł 19 —  23 za 1000 szt. (pary tet Grudziądz— Poz
nań). Ta różnica umożliwiła, podkreślamy - -  umożliwiła



— przedostanie się cegły pełnej na rynek W arszawski, 
gdzie cegła obecnie kalkuluje się fr. wagon st. W arszawa 
średnio na zł 54 — 57/1000, cegłę bowiem I klasy sprze
dajem y na Pomorzu i w Poznańskim średnio po zł 35 •— 37 
za 1000 fr. st. załadowana (nie fr. plac cegielnia!). Wobec 
togo razem z kosztami zwózki na plac budowy w W arsza
wie cegła kosztuje na budowie około zł 63 — 65/1000.

W jakiż więc sposób cegielnie pomorskie wykorzystywać 
mogą obecną zniżkę dla podniesienia cen cegły u siebie? 
Pan A. pewno sam przyzna, że koszt cegły zł 35 z załado
waniem do wagonu je st ceną bardzo umiarkowaną. A je 
żeli) cena w W arszawie pozostaje na podanym poziomie na 
budowie, a nie zniżkuje, jak  tego sobie życzy pan A., to 
należy się zwrócić do Min. Komunikacji z pretensją  o dal
szą obniżkę frachtów  n a  cegłę. To sposób najprostszy i 
pewny. M y  bowiem na Pomorza i w Poznańskim cenę 
utrzym ujem y na jednakowych prawie poziomach ju ż  i - ty  
rok bez względu na koniunkturę na rynku ceramicznym,
o czym doskona’e poinformowani są wszyscy zaintereso
wani.

A jeżeli M. K. kiedyś cofnie ostatnio wprowadzoną zniż
kę 25% na frach ty  ceglane, automatycznie zniknie cegła 
pomorsko - poznańska z rynku warszawskiego. To jest ja 
sne. My o taką zniżkę nie prosiliśmy, tylko żądamy ogól
nej zniżki dla całego kraju. Bo to, co się dzieje w W ar
szawie, gdy zabraknie lokalnej cegły i trzeba ją  przywozić 
z daleka i płacić wysokie frachty , ma miejsce i w innych 
poważniejszych centrach budowlanych, jak  np. w Gdyni, 
Krakowie itd. Wtedy cena cegły automatycznie zwyżkuje

i na to  rady nie ma prócz obniżki frachtów  kolajowych na 
cegłę dla wszystkich stacyj P. K. P., o czym zresztą już 
pisaliśmy w zesz. 10 Przeglądu.

Tyle dla łaskawej inform acji p. A. i I. K. C. z dodaniem 
prośby o niebałamucenie nadal opinii publicznej, bo bro
nić się możemy tylko tą  drogą, choć chętnie wpakowaliby
śmy takich panów A. do miejsc dalszych i mocno odosob
nionych, by nie mogli nadal bzdur pisać. N iestety tej moż
liwości jesteśm y pozbawieni.

*
* ❖

W sprawie koniunkturalnej zwyżki cen ogłasza tenże I. 
K. C. w N r. 309 z 6. XI. komunikat In sty tu tu  Koniunktur 
p. t. „WZROST CEN JE S T  NORMALNYM OBJAWEM 
KONIUNKTURY ZW YŻKOW EJ", w którym czytamy:

'Normalnym objawem zw yżkowej fa li koniun
k tu ry  je st wzrost cen, spowodowany w zasadzie 
wzrostem produkcji, dzięki któremu stopniowo 
wchodzą na rynek drożej produkujące zakłady
i części zakładów. Z  drugiej strony wzrost cen 
przyczynia się do dalszego 'wzrostu wyhcórczo- 
ści, jako pobudka do powiększenai zapasów i pro
dukcji“.

Jasne. N iektóre jednak czynniki uw ażają, że tylko w 
przemyśle ceramicznym winno być inaczej, niż we wszyst
kich innych gałęziach przemysłu polskiego. Dlaczego — 
jeszcze raz zapytujemy?

L. B.

DALSZY CIĄG -  POZNAŃ!
(W rażenia z wycieczki Wielkopolskiej).

Inicjatyw a p. prezesa Dziedziula w kierunku wzajem
nego odwiedzania się, zarówno związków rejonowych 
przemysłu cegielniano - ceramicznego jak  i członków po
między sobą, podjęta latem  br., w dalszym swoim rozwoju 
pozwoliła mi na przyjęcie udziału w takim  wzajemnym 
odwiedzaniu się i zwiedzaniu, urządzonym przez Sekcję 
Ceramiczną Związku Fabrykantów  w Poznaniu i przy u- 
dziale Związku Cegielń w Obwodzie dolnej Wisły w Cheł
mnie,

Przy pisaniu sprawozdania z tej wycieczki — zachodzą 
trudności od czego zacząć, czy od opisu warunków tech
nicznych pracy zwiedzanych zakładów, ich urządzeń, plu
sów i minusów kierunku produkcji, organizacji i w arun
ków przerobu, czy o skutkach gospodarczych wzajemnego 
zżycia się, ba,, bez m ała zadzierżgnięcia przyjaźni serdecz
nej pomiędzy biorącymi udział w wycieczce —  przecież te 
oretycznie konkurentami.

Z punktu widzenia gospodarczego jeden dział produkcji 
posiada w zasadzie jednolite interesy —  to teoria, w p rak 
tyce, w szczególności w przemyśle cegielnianym, są wiel
kie różnice interesów pomiędzy poszczególnymi zakłada
mi. Stąd większa aniżeli gdzie indziej wzajem na nieufność
i powiedzmy delikatnie —  wzajemne sobie działanie na 
psotę.

Związek Poznański dobrze zrobił pokazując te  trzy  z 
czołowych placówek, jakie n a  własnym terenie posiada. 
„Przysieka" jakkolwiek nastaw iona specjalnie na fab ry 
kację klinkierów, dała jednak ciekawy obraz zarówno sy

stemu produkcji tego m ateriału , jak  i skutków energicz
nej pionierskiej pracy nad uznaniem praw a obywatelstwa 
dla tego m ateriału  w przemyśle budowlanym. P. P. Czub- 
kcwie mogą w te j dziedzinie pochwalić się wielkim sukce
sem.

Zużycie klinkieru w zrasta z roku na rok i tak  wg cyfr 
statystycznych w roku 1934 wyprodukows.no: klinkieru 
budowlanego 1.296.000, a w roku 1935 produkcja ta  wzro
sła do 3.568.000 szt.

Zakłady Przemysłowe „Przysieka" nie posiadają żad
nych specjalnych nowinek technicznych dla wyrobu swo
ich produktów. Zwiedzenie ich daje jedynie świadectwo 
przemyślanej organizacji pracy ich Kierowników. Z uwa
gi na rozległość swoich terenów, jak  i wielkość urządzeń 
■— zwiedzenie tych zakładów zabrało wycieczce prawie 
dzień cały.

Następnego dnia bardzo wczesnym rankiem  wymykają 
się z u ’ic Poznania samochody wiozące uczestników wy
cieczki ku dalszym, a nieznanym okolicom. Zapowiada się 
dzień pracowity, w program ie wycieczki zwiedzenie du
żych Zakładów Cegielnianych „Ostrzeszowa'* i „W itaszyc", 

N a pierwszy ogień idzie „Ostrzeszów".
S taję przed zagadnieniem co opisać?
Urządzenia techniczne, zapał twórczy właścicieli, wy

soką ambicję producenta w kierunku otrzym ania najwyż
szej wartości m ateriałów, czy też tyle, tyło innych nasu
wających się ze zwiedzeniem tych zakładów kwestii. Nie
stety  szczupłe miejsce wyznaczone mi przez redakcję -—



zmusza do zwięzłości w opisie. Zakłady „Ostrzeszów", 
przyznaję,, były dla mnie pewnego rodzaju rewelacją z u- 
wagi na swoją wielokierunkowość produkcji i to produk
cji np. takiego artykułu, jak  kafle, który jest prowadzony 
bardzo intensywnie, a którego przecież opłacalność stoi 
dawno — szczególnie dla nas w okręgu podwarszawskim 
-— pod znakiem zapytania, a  szczupłość rynków zbytu u- 
nieruchomiła ten dział produkcji nawet tam , gdzie był on 
z dużym nakładem pieniędzy należycie urządzony.

Prowadzenie tego działu przez „Ostrzeszów" jest dla 
mnie wybitnym świadectwem, stwierdzającym  należytą 
organizację handlową tych zakładów, k tórej tak  bardzo 
brakuje większości naszych zakładów.

Zakłady „Ostrzeszów” swoim urządzeniem technicznym 
sto ją na wysokim poziomie. Jednakże oprócz wysokiego 
poziomu tych urządzeń przewija się czerwoną nicią wysi
łek kierownictwa, aby i jakość produkcji sta ła  na takim - 
że poziomie, nieraz choćby i trzeba było to  osiągnąć zwię
kszonymi kosztami samej produkcji.

Oczywiście można się spierać, czy w dobie dzisiejszej 
traktow ania przemysłu cegielnianego z jakim ś dziwnym 
uporem, jako tego działu, k tóry  ma produkować i sprze
dawać, nieosiągając ani zrozumienia dla kosztów te j pro
dukcji, ani też uznania praw a obywatelstwa dla minimal
nych choćby dla te j produkcji zysków — czy w arto po
stępować tak, jak  postępują Zakłady „Ostrzeszów".

Następne z kolei zwiedzane tego dnia zakłady —  to 
„W itaszyce" kolo Jarocina. Opis „W itaszyc" zacząć nale
ży od stwierdzenia wyjątkowej harmonii, jak ą  widać w 
organizacji produkcji w tych zakładach. Harmonijność 
ta  przejawia się aż tak  daleko, że niektórych działach pro
dukcji znajdujem y się jak  w salonie lub w salach kliniki. 
Kto zna warunki pracy zakładów cegielnianych — ten 
zrozumie, jak  trudno doprowadzić do tak  wzorowej czy
stości w tym dziale przemysłu.

Ale nie samą czystością, nie samą kolejnością urządzeń 
ruchu produkcji zakładów „W itaszyce" poszczycić się mo
gą, choć zasługują na wyraźne za to uznanie. Do jakich 
granic dochodzi przemyślenie podniesienia sprawności me
chanicznej tych zakładów — to za przykład niechaj służy 
urządzony z zebranego szmelcu elewator, jak  inform uje 
miejscowy kierownik cegielni, do podnoszenia samoczyn
nie miału na piec, poruszany 5-cio konnym motorkiem elek
trycznym, oraz f iltr  odżelazniający wodę, dopływającą do 
kotła parowego i stąd podniesienie jego sprawności użyt
kowej. A zespół maszyn na robni, których zestaw może 
służyć jako przykład celowości, no a co mówić o najnow 
szym cudzie przy przerobie gliny — prasie „Vacuum" 
Raupacha.

Jednym słowem wszystko to  jest niemal cudowne.
Opisując „W itaszyce" nie mogę pominąć opisu sposobu, 

jak i tam  jest praktykowany przy przygotowaniu gliny 
przywożonej wprost z glinicy — dla przerobu na maszy
ny. Opis ten, je s t moim zdaniem bardzo potrzebny, gdyż 
wiele cegielń z różnych powodów, przede wszystkim z 
braku kapitału  obrotowego — nie szychtujc gliny zimową 
porą, a  używa je j do przerobu w okresie robót letnich, bio
rąc glinę w prost z gruntu. Jak  się taka glina zachowuje, 
ile jest z nią kłopotu, jak i w ostatecznym rezultacie o- 
trzym uje się z niej tow ar —  opisywać nie będę.

Recepta zastosowana w przygotowaniu gliny, a widzia
na przeze mnie w „W itaszycach", jakkolwiek nie jest cał
kowicie nowością — to jednak z uwagi na specjalne po
dejście do tego przygotowania —  zasługuje na specjalni', 
wzmiankę.

W agonetki z gliną wprowadzane są na średniej wysoko
ści pomost, glina zaś z nich wysupuje się raz na prawo, 
raz na lewo pomostu. Przy czym zsypywanie powiedzmy 
na prawo trw a tak  długo, dopokąd hałda z te j gliny utwo
rzona nie wyrówna poziomu pomostu. W arstw y poszcze
gólne tej hałdy polewane są obficie wodą. Zapas w ten 
sposób na te j hałdzie praw ostronnie utworzony —  pozwa
la z niej czerpać glinę potrzebną do produkcji „W itaszy- 
com" w ciągu 7 — 10 dni.

Po nasypaniu hałdy praw ostronnej — odbywa się ta  
sama czynność po lewej stronie pomostu. W ten sposób 
glina podlega 10. dniowej m aceracji na wolnym powie
trzu. Jak  mogłem stwierdzić, zabiegi te  dają  wyśmienite 
rezultaty  i gorąco po’ecam wszystkim tym, którzy m ają / 
gliną gruntow ą kłopot, aby próbę tego systemu u siebie 
zastosowali.

Opis byłby niepełny, gdybym nie podkreślił serdecznego 
przyjęcia, jakie zgotowano wycieczce zarówno przez 
Związek Fabrykantów  w Poznaniu na bankiecie oficjal
nym, jak  i w domach pryw atnych PP. Czubków, Prezeso
stw a Stopów i Radcostwa Zapłatów.

W pełni miłego nastro ju , wzbogaceni doświadczeniami 
zdobytymi przez innych, a które stało się i moim udzia
łem — opuściliśmy gościnną Wielkopolskę w te j miłej n a
dziei, że i W arszawa coś podobnego u siebie urządzi.

Związek Przemysłowców Ceramicznych w W arszawie 
podjął już był odpowiednie zabiegi i miał gotowy plan 
wycieczki, niestety ciężkie przejścia, jakie dotknęły prze
mysł ceramiczny w  tym  okręgu —• uniemożliwiły realiza
cję w tym  roku tego zamierzenia. W myśl jednak polskie
go przysłowia „co się odwlecze —  to nie uciecze" — co
śmy mieli pokazać jesienią — może pokażemy wiosną, u 
co? — niech do czasu będzie tajem nicą, k tóra może oka
zać się naw et miłą!

WADLIWE UKŁADANIE NAWIERZCHNI KLINKIEROWEJ
Sposoby układania klinkieru drogowego w Polsce dotąd 

poważnie szwankują. Pomimo długoletnich doświadczeń 
zagranicznych i ustalonych sposobów układania n a
wierzchni ponownie spotkaliśmy się z wadliwym sposobem 
obchodzenia się z klinkierową nawierzchnią podczas sa
mego układania.

Mianowicie w Poznaniu na ul. Bukow skiej klinkier u- 
kłada się na dolnej zaprawie cementowej, przy czym spo

iny również są zalewane cementową zaprawą. Po ułożeniu 
cała nawierzchnia jest wałowana ciężkim 6% tonowym 
walcem drogowym.

Ponieważ walcowanie nie następuje natychm iast po u- 
łożeniu klinkieru, lecz po pewnym czasie, kiedy zaprawa 
dolna już zdołała nieco stężeć pod klinkierem i utraciła 
swoją elastyczność, walec nie je s t w stanie wygładzić 
pewnych nierówności nawierzchni klinkierowej i wdusić



Iiyit. 1. I'rzekn ij klinkierowej nawierzchni po przerwania  
prac w sobotę. Spoina jeszcze nie zalane, klinkiery jednak 
ułożone już na zaprawie cementowej. Miejsce to będzie u- 
wałownne w poniedziałek, gdy zaprawa już zupełnie 
stwardnieje. Poszczególne cegły są całe — jeszcze nie po

gruchotane wa łowan iem.
W idzimy ustawiony plotek z klinkierów, by przechodnie 

nie przechodzili.

wystających części poszczególnych kamieni klinkierowych, 
jakby to miało miejsce, gdyby klinkier układany był na 
elastycznym podłożu z piasku (Kys. 1).

W rezultacie wa'ec miażdży wystające górne rogi po
szczególnych kamieni i poza tym  powoduje pęknięcie i ry 
sy w kamieniach widoczne i niewidoczne. W ten sposób 
cegła klinkierowa jeszcze przed jej użyciem niszczy się 
bardzo poważnie. (Kys. 2).

Użycie tu  ciężkiego walca byłoby dopuszczalne tylko w 
wypadku zaopatrzenia walcujących powierzchni elastycz
nym płaszczem kauczukowym, któryby nie miażdżył ro
gów kamieni klinkierowych. Tak jednak nie jest.

P rzy układaniu klinkieru na podłożu cementowym w al
cowanie ciężkim walcem je st wybitnie szkodliwe i niedo
puszczalne dla przytoczonych powodów. Natom iast zale-

Rys. 2. Nawierzchnia klinkierowa na zaprawie cementowej
— po uwałowaniu, lecz przed zalaniem spoin zaprawą. 
W yraźnie widać 4 poważnie zgruchotane klinkiery. Poza 
tym  widać jeszcze cały szereg odprysków na poszczegól
nych klinkierach ■—• rezultat wałowania ciężkim walcem.

ca się walcowanie nawierzchni natychm iast po ułożeniu 
klinkierów ręcznym małym walcem, gdyż zupełne wygła
dzenie nawierzchni i wduszenie nieco wystających rogów 
poszczególnych cegieł klinkierowych w dolną zaprawę ce
mentową jest możliwe tak długo, dopóki zapraw a cemen
towa jest zupełnie miękką i nie zaczął się jeszcze proces 
wiążący. Z chwilą rozpoczęcia się tego procesu wszelkie 
walcowanie jest bezcelowe i szkodliwe, gdyż nie tylko 
miażdży klinkier i go nie wdusza, ale przeszkadza jedno
cześnie należytemu tężeniu zaprawy cementowej i naru
sza je j wewnętrzną zwięzłość.

Uważamy za wskazane zwrócić na to uwagę, obawiać 
się bowiem należy, że tego rodzaju niewłaściwa robota mo
że w samym zarodku zdyskredytować klinkier drogowy, 
po raz pierwszy — jak  nam  się wydaje — używany w 
Poznaniu do brukowania ulic.

Ś. P. GUSTAW STEFFEN

W końcu października zgasł ś. p. Gustaw Steffen, w ła
ściciel cegielni Ma'inowo koło Tczewa. Zm arły należał do

rodziny, k tóra już w pokoleniu pracowała w cegielnic- 
twie na Nizinach Gdańskich i w Elblągu. Reprezentował 
On typ zamiłowanego w swoim zawodzie ceglarza, który 
wysoko dzierżąc sztandar ceramika zawsze był dla nas nie 
tylko wzorem skończonego gentelm ana, lecz przede 
wszystkim wzorem najprawdziwszego i najlepszego typu 
ceglarza, tak  rzadkiego w naszych czasach.

Zmarły nasz Senior był Niemcem i ewangielikieni, je 
żeli jednak rozchodziło się o ofiary czy to na kościół w 
Tczewie lub na Grabówku w Gdyni, czy też na budowę 
Muzaum Przemyślu i Techniki lub na inne cele dobroczyn
ne lub zawodowe, — zawsze pierwszy deklarował większe 
ofiary i zachęcał do tego swoich kolegów. Naprawdę rzad
ki w naszych czasach typ, na którego zawsze spoglądali
śmy z prawdziwym podziwem i zachwytem.

Tak samo całą duszą oddany był naszemu Pomorskiemu 
Związkowi Cegielń, którego Zmarły był założycielem. Ni
gdy nie zabrakło Go na naszych zebraniach. Straciliśmy \v 
Zmarłym bardzo kochanego kolegę.

A . Dziedziul.
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SEKRETARIAT

URZĘDOWANIE SEKRETARIATU.

Przypominamy, że S ekretariat Związku urzęduje w lo 
kalu Związku, Czackiego 1 m. 1, tel. 5.17-85 w poniedział
ki, .środy i piątki w godzinach od 18 do ,20.

WPŁACANIE SKŁADEK

Stosownie do zapowiedzi w Nr. 8 Biuletynu rozesłaliśmy 
Kolegom z Oddziału W arszawskiego blankiety nadawcze 
PKO wypełnione kwotą równowartą zaległej składce za 
r. 193;;.

Ponieważ szereg Kolegów dotychczas nie uskuteczniło 
jeszcze wpłaty, usilnie apelujemy do nich o bezwłoczne 
uregulowanie zaległości.

Kolegów należących do poszczególnych Oddziałów Zw'iaz 
ku prosimy jednocześnie o wpłacanie zaległych składek za 
r. 1936 wprost pod adresem odnośnych Zarządów.

ODZNACZENIA.

W ostatnim  Nr. 263 Monitora Polskiego z dn. 11 b. m. 
ukazała się lista odznaczonych z okazji św ięta Niepodle
głości. W liście tej znajdujemy nazwiska następujących 
członków ,n. Związku:

prof. dr. inż. Maksymilian Tytus Huber — Zloty Krzyż 
Zasługi, di', inż. Stefan Kaufm an — Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, inż. Zygmunt Rudolf — Złoty 
Krzyż Zasługi, inż. Ludwik Tylbor — Złoty Krzyż Zasłu
gi, inż. Aleksander Witkowski — Złoty Krzyż Zasługi.

Wymienionym wyżej Kolegom składamy tą  drogą s e r 
deczne gratulacje i życzymy Im dalsze,j owocnej pracy 
dla dobra Polskiej Nauki.

WSPÓŁPRACA ZWIĄZKU Z DZIAŁEM BUDOWNICT
WA MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU.

Jak  wiadomo istnieje w Muzeum Techniki i Przemys’u 
Dział Budownictwa, który ma na celu propagowanie za
równo w świecie inżynierskim jak  i wśród szerokich 
w arstw  społeczeństwa racjonalnego i ekonomicznego spo
sobu budowania przez zapoznanie z najnowszymi zespo
łami konstrukcyjnymi wszelkimi m ateriałam i budowlany
mi, jak  również z nowoczesnymi metodami stosowanymi 
w budowrnictwie.

Ponieważ dział ten żywo obchodzi i inżynierów budowla
nych, Związek nasz z inicjatywy p. inż. L. Torunia, prze
wodniczącego powyższego działu, zaproponował swoją 
współpracę i w dniach najbliższych nawiąże ścisły kon
ta k t z Dyrekcją Muzeum celem rozbudowy Działu i obję
cia nadzoru fachowego nad skompletowaniem, doborem
i celowością (wystawianych eksponatów, modeli, próbek itp. 
N a prośbę Prezydium Rady Muzeum o utrzym anie stałego

kontaktu, delegowaliśmy jako naszego przedstawiciela kol. 
inż. S tefana Kiihna.

ZJAZD( I WYSTAWA BETONIARSKA.

W dniach 6 — 8 X II. br. odbędzie się w W arszawie I 
Zjazd Betoniarski w sali Stowarzyszenia Techników.

Równocześnie w dniach 5 — 9. X II br. odbędzie się 
w halach po wystawie WME1 (wejście od ul. Topolowej) 
W ystawa1 Betoniarska.

Komitet organizacyjny zaprasza Kolegów do jaknajlicz- 
niejszego udziału wr tych imprezach.

POSADY ZAOFIAROWANE.

Poszukuje się młodego inżyniera budowlanego z kap ita
łem około zł. 3.000, jako wspólnika do poważniejszej hur 
tewrni m aterjałów  budowlanych do robót inżynierskich.

Zgłoszenia i inform acje: Sekretariat Związku pod cyfrą
S. Z.

Urząd Wojewódzki w Kielcach poszukuje 5 inżynierów 
lądowców do budow7y mostów i dróg. W ynagrodzenie: 10 zł 
dziennie w7 biurze, 15 zł w polu.

O ferty z życiorysem należy nadsyłać do Urzędu W o
jewódzkiego w Kielcach.

Jeden z n. Kolegów zawiadamia za naszym pośrednic
twem o ukonstytuowaniu się Oddziału Tatrzańskiego To
w arzystwa N arciarzy w W arszawie.

Towarzystwo prowadzi kursa narciarskie dla początku
jących i zaawansowanych, organizuje w sezonie w każdo 
niedzielę i święta wycieczki w okolice W arszawy i w góry, 
ułatwńa wybór i zakup sprzętu narciarskiego.

Zapisy i inform acje w dnie powszednie za wyjątkiem 
sobót, ulica Mokotowska 61, godz. 19 — 21.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ ŚLĄSKO - DĄBROWSKI.

W dniu 25. IX. br. odbył się odczyt kolegi Wachniew- 
skiego p. t. „Zastosowanie szlaki wielko])iecowej do budo
wy małych domów mieszkalnych”. Prelegent zwrócił uwago 
na m ateriał u nas zupełnie nie wyzyskany i znajdujący 
się w dużych ilościach na terenie okręgu przemysłowego. 
W związku z odczytem zamierzamy zebrać odpowiednie 
m ateriały  dla opracowania norm dotyczących szlaki jako 
m ateriału  budowlanego.

W dniu 27. IX. b. r. odbyła się wycieczka r a  budowę 
fabryki celulozy w Niedomicach. Dzięki uprzejmości kol. 
Przestępskiego zwdedzono bardzo ciekawe konstrukcje żel
betowe oraz roboty związane z doprowadzeniem wod>. 
W dalszym ciągu przewidywane jest zorganizowanie od
czytu kol. Czaplickiego wraz z pokazami na tem at u rzą 



dzeń sanitarnych i budowli publicznych w Stanach Zjed
noczonych.

W związku z Międzynarodowym Kongresem mostów
i konstrukcji jak i odbył się w Berlinie przewidywane jest 
przy współudziale Rady Stalowej zorganizowanie paru  po
gadanek sprawozdawczych —  połączonych z wyświetla
niem zdjęć z ciekawych konstrukcyj i robót.

W dniu 25. X. br. zorganizowana została wycieczka do 
Maczek dla zwiedzenia urządzeń wodociągowych zaopatru
jących w wodę Śląsko - Dąbrowski obszar przemysłowy
i znajdujących się w te j chwili w poważnej rozbudowie 
w związku z wygaśnięciem w roku 1937 Konwencji Ge
newskiej regulującej szereg spraw  gospodarczych na G. 
Śląsku.

ODDZIAŁ W GDYNI.

Z naszego O ddziału G dyńskiego o trzym aliśm y następu- 
jacąe pismo, którego treść połecam y uw adze Kolegów .

„W zeszycie Nr. 5 z. r. b. „A rchitektury i Budownictwa” 
w artykule „Kwiatki arch itektury  Gdyńskiej”, podpisanym 
skrótem S. R. A. U., są przedstawione przykłady wskazu
jące na kompromitujący poziom projektodawców bu
downictwa gdyńskiego, wraz z załączonymi fotografiam i 
willi „G ryf” w Orłowie, kamienicy czynszowej przy ul. 
Świętojańskiej róg Kilińskiego i innych. A utor opatruje 
poszczególne przykłady swemi notatkam i i w konkluzji 
pompatycznie woła:

„I cóż dziwnego, że takie kwiatki rosną na żyznym 
gruncie gdyńskich błot, roztaczając swój niezdrowy czar, 
.leśli w pięknym zawodzie Bram antego i Bruneleschiego 
pracu ją rządowo upoważnieni w b. zaborze inżynierowie 
hydrotechnicy, mechanicy, technolodzy”.

Pomijamy etyczną stronę w ystąpienia p. Architektów, 
w którym dopatrujem y się usiłowania znalezienia win
nych zeszpecenia Gdyni poza ich gronem. Możemy zrozu
mieć gorycz autora na widok tych obrazków, lecz nie mo
żemy zrozumieć, aby autor „S. R. A. U.” rzucał na własne 
otoczenie pozory podstępnego oczerniania inżynierów p ra 
cujących w Gdyni.

W ydaje się nam nieprawdopodobnem, aby autor notatek 
nie wiedział, że twórcami przytoczonych budowli są prak
tykujący w Gdyni „w pięknym zawodzie Bram antego
i Bruneleschiego” rządowo upoważnieni inż. architekci.

Zgadzając się .najzupełniej z p. S. R. A. U. co do „kwio- 
cistości i czaru“ omawianych objektów nie wiemy, co z tym  
wspólnego mogą mieć inżynierowie hydrotechnicy, mecha
nicy i technolodzy”.

ODDZIAłj W KRAKOWIE.
Dnia 8. XI. b .r. odbyła się wycieczka na budowę Biblio

teki Jagiellońskiej.
Dnia 15. XI. b. r. wycieczka na budowę Muzeum N aro

dowego.
Dnia 18. XI. b. r. Inż. Wojciech Pogany wygłosił odczyt: 

„O wiertniczej metodzie badania g run tu”.
Dnia 20. XI. b. r. Inż. Bielański Adam wygłosił odczyt: 

„Opis budowy zapory w Porąbce”.
Dnia 24. XI. b. r . Doroczne W alne Zgromadzenie człon

ków Krakowskiego Oddziału.

KOMISJE
KOMISJA KONKURSOWA.

Przy opracowywaniu poniższego projektu, Komisja Kon
kursowa Związku, opierała się na następujących wytycz
nych, które równocześnie charakteryzują główne różnice 
w stosunku do Regulaminu obowiązującego dla robót a r 
chitektonicznych w Stow. Arch. Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na wielką skalę rozpiętości robót inżynier
skich, chcąc zachęcić szeroki ogół do jak  najczęstszego 
korzystania z Konkursów w dziedzinie robót inżynier
skich, a zwłaszcza dla zachęcenia i ułatw ienia Instytucjom  
Publicznym, które z konieczności rzeczy najczęściej będą 
miały okazję do rozwiązywania zadań inżynierskich w dro
dze konkursu, normy przyjętego projektu regulaminu są 
bardziej elastyczne, mniej rygorystyczne niż to ma miej
sce w regulam inie S. A. R. P.

Wytyczne są następujące:
1) Konkursy rozpisuje zasadniczo zleceniodawca, a na 

jego życzenie może to uskutecznić także Związek; w związ
ku z tym, również sekretarza konkursu wyznacza na ogół 
zleceniodawca, a tylko na jego życzenie Związek.

2) W związku z punktem pod 1), kwestie wynagrodzeń 
członków Sądu Konkursowego ze strony zleceniodawcy, 
oraz przy konkursach rozpisanych przez zleceniodawcę, 
kwestie wypłaty wynagrodzeń dla zaproszonych imiennie 
uczestników konkursu nie obchodzą Zwdązek.

3) Zarząd Główny Związku rozstrzyga w każdym wy
padku, czy konkurs rozpisany bez porozumienia się ze 
Związkiem, może być ewentualnie rozstrzygany w porozu
mieniu ze Związkiem i uznany za normalny konkurs.

4) W związku z punktem 3) pozostawia się kolegom, 
członkom Związku daleko idącą swobodę w uczestniczeniu 
w konkursach i Związek nie przewiduje z tego tytułu żad
nych ,opłat na rzecz Związku.

5) Wobec wielkiej swobody jaką pozostawia projekt re
gulaminu tak  zleceniodawcy, jak  też Sądowi Konkursowe
mu i Członkom ZwTiązku, dla u trzym ania należytej łączno
ści pomiędzy Zespołem Sędziów, a Zarządem Głównym 
Zespołu, przewiduje się delegatów Zarządu Głów'nego do 
Zespołu Sędziów.

6 ) Przewiduje się w razie potrzeby możność uzupełnie
nia składu Sądu Konkursowego członkami z poza Zarządu.

7) Przewiduje się konieczność określenia przybliżonego 
term inu rozstrzygnięcia konkursów.

8 ) W konkursach zamkniętych, uczestnicy nie m ają 
wpływu na dobór Sędziów, podczas gdy w regulaminie S.
A. R. P. m ają oni w tym  wypadku wpływ decydujący.

9) W konkursach powszechnych o zaproszonych imien
nie przez zleceniodawcę uczestnikach, prace tych uczestni
ków są również składane bez podpisu.

10) P ro jek t przewiduje możność konkursów na prace
o charakterze specjalnym, w których to wypadkach zlece
niodawca ma decydujący wpływ na Skład Sądu Konkur
sowego.

N ajisto tn iejsza część regulam inu, tj. sposób ustalenia 
składu Zespołu Sędziów i sekretarzy oraz inne poza tym 
postanowienia poniższego projektu regulam inu są zgodne 
z zasadam i ustalonym i w regulaminie S. A. R. P.

Podając poniżej do wiadomości Kolegów projekt Regu
laminu Konkursowego prosimy o nadsyłanie uwag' do Se
k re ta ria tu  Związku do dnia 15 stycznia 1937.

Projekt Regulaminu Konkursów 
na; Projekty Inżynierskie

R ozdział 1. P ostanow ienia ogólne.

§ 1. Wobec bardzo wielkiej różnolitości robót inżynier
skich, wielkiego zakresu dziedzin praktycznych i teoretycz
nych objętych tymi robotami, oraz ze względu na różno
rodność warunków dla ich wykonywania, normy niniejsze
go regulam inu są wytycznymi ramowymi, które w razie 
potrzeby mogą być uzupełniane w poszczególnych wypad
kach, w zależności od charakteru  robót, postanowieniami



dodatkowymi, nie będącymi jednak w sprzeczności z isto t
ną treścią, przyjętych w tym  regulaminie, zasad.

§ 2. Przedmiotem konkursów na roboty inżynierskie są 
tylko prace, projektowane w formie:

a) projektów i obliczeń wstępnych,
b) szkiców.
Zasadniczo wszystkie projekty inżynierskie, które w za

łożeniach swoich w ym agają poważniejszych studiów teo
retycznych, lub ze względu na swoją wielkość i charakter 
mogą mieć ogólniejsze znaczenie oraz wkraczać w sferę 
zainteresowań publicznych, powinny być rozwiązane drogą 
konkursów, a więc w szczególności wszystkie większe p ra 
ce inżynierskie, podejmowane z funduszów publicznych 
lub społecznych.

§ 3. Konkursy na projekty inżynierskie mogą być na
stępujących rodzajów:

a) Międzynarodowe,
b) Powszechne, dostępne dla wszystkich polskich inży

nierów.
c) Zamknięte czyli ograniczone, tj. z wyłącznym udzia

łem zaproszonych inżynierów.
d) Wtórne, jako dalszy etap konkursu powszechnego, 

przewidywany przy rozpisywaniu tego konkursu.
Przy konkursach powszechnych może być zapewniony 

rdzia ł upatrzonych inżynierów.
Konkursy na ogólniejsze i ważniejsze zagadnienia inży

nierskie, na objekty skomplikowane, a w szczególności, 
gdy tem at konkursu nie jest z jakichkolwiek powodów do
statecznie wyjaśniony i wskutek tego program  nie może 
być zupełnie ściśle sprecyzowany, powinny być ogłaszane 
jako dwuetapowe.

Drugi etap to albo znowu konkurs powszechny na pod
stawie sprecyzowanego już w pierwszym konkursie pro
gram u, albo konkurs ograniczony, w którym  biorą udział 
wyłącznie wyróżnieni w konkursie pierwszym.

Przy konkursie dwuetapowym, ilość rysunków, ich spo
sób podania i skala dla pierwszego etapu powinny być w y 
m agane tylko w ramach faktycznie istotnych potrzeb.

W razie potrzeby, możliwe są i dalsze etapy konkursu 
już tylko wyłącznie jako ograniczone przy współudziale 
tylko wyróżnionych uczestników konkursu w poprzednich 
etapach.

§ 4. Zamówienia na pracę inżynierską udzielane przez 
zleceniodawcę równocześnie conajmniej trzem  osobom, mo
gą być uważane za konkurs ograniczony, jeżeli rozstrzyg
nięcie konkursu będzie przeprowadzone na podstawach ni
niejszego regulaminu.

§ 5. O rodzaju konkursu rozstrzyga zleceniodawca i za
sadniczo on rozpisuje konkurs. Zleceniodawca może się 
jednak zwrócić o rozpisanie konkursu do PZIB. lub Od
działu tego Związku.

§ 6. Wszystkie konkursy powinny być przeprowari Dno 
na podstawie niniejszego regulaminu. W razie przeciw
nym, Zarząd Główny P. Z. I. B., jak  też i Zarządy Od
działów mogą nie wyznaczyć delegatów do tego rodzaju 
konkursów. Decyzja o wyznaczeniu lub nie wyznaczeniu 
delegatów Inależy w tym wypadku do Zarządu Głównego.

Ze względów etyczno - zawodowych uczestnictwo człon
ków P. Z. I. B. w konkursach nie odpowiadających niniej
szemu regulaminowi nie jest wskazane, ale nie niedozwo
lone.

§ 7. Ze względu na wielkie znaczenie konkursów jako 
czynnika publicznego, technicznego i kształcącego, wyniki 
ich powinny być podawane z reguły do publicznej w iado
mości.

R ozdział II. Sędziowie i Sekretarze Konkursowi.

§ 8. Władzę konkursową stanowi Zespół sędziów i sekre
tarzy  utworzony z delegatów poszczególnych Oddziałów 
P. Z. I. B. M andaty tego zespołu są ważne na cały obszar 
Rzeczypospolitej. Kandydatów do Zespołu zgłaszają Od
działy pisemnie do Zarządu Głównego na podstawie uchwał 
zebrań oddziałowych.

Zarząd Główny przedstawia zgłoszone listy do zatw ier
dzenia Walnemu Zjazdowi. W razie nie zatwierdzenia 
przedstawionych kandydatów, dotyczący Oddział powinien 
przedstawić inną listę.

Oddziały zgłaszają na każdych 25 swoich członków, jed
nego kandydata ,na sędziegc* i jednego kandydata na sekre
ta rza, z tym, że jednak każdy Oddział ma posiadać conaj
mniej dwróch delegatów - sędziów, oraz conajmniej jedne
go delegata sekretarza.

§ 9. M andat tak  delegowanych sędziów i sekretarzy 
trw a przez 2 la ta.

W razie ustąpienia któregokolwiek z delegatów, miejsce 
jego na czas pozostałej jeszcze części kadencji zajm uje de
legat powołany uchwałą Zespołu Sędziów i Sekretarzy
7, grona członków Oddziału, którego członkiem był ustępu
jący delegat.

§ 10. Zespół Sędziów i Sekretarzy jest organem P. Z. I. 
B. i do kompetencji tego Zespołu należy:

a) Udział w czynnościach sądów konkursowych, ogła
szanych na zasadzie niniejszego regulaminu, lub na spe
cjalne zlecenie Zarządu Głównego.

b) Prowadzenie studiów nad regulaminem konkurso
wym, przygotowanie i przedstawianie nadesłanych w tej 
sprawie wniosków Walnemu Zjazdowi.

c) Prowadzenie archiwum konkursów już zakończonych, 
oraz przygotowywanie sprawozdań dotyczących konkursów7 
na W alne Zjazdy Związku.

d) Badanie czynności poszczególnych sądów konkurso
wych w czasie ich czynności i materiałów  sprawozdaw
czych sekretarzy dokonanych konkursów.

e) Opracowywanie fachowe opinii, referatów  i t. p. 
w sprawach konkursowych na żądanie Zarządu Głównego 
lub z własnej inicjatywy.

f) Wykonywanie wszelkich uchwał zjazdu wchodzących 
w zakres kompetencji Zespołu.

Dla wypełnienia czynności powyższych w punktach id
b) do f) włącznie, odbywa Zespół zebrania periodyczne 
w m iarę potrzeby, lub na żądanie conajmniej trzech człon
ków. Zebrania te są zwoływane przez Przewodniczącego 
Zespołu lub jego zastępcę. O term inie każdego zebrania 
winien być powiadomiony Zarząd Główny.

§ 11. Kierownictwo Zespołu spraw uje wybrany przezeń 
przewodniczący, sekretarz i ich zastępcy.

§ 12. W pracach Zespołu biorą udział wyznaczeni w spo
sób podany w § 8. delegaci poszczególnych Oddziałów 
Związku. Zarząd Główny może delegować na zebrania Ze
społu jednego lub dwu członków z pośród siebie.

W poszczególnych wypadkach na podstawie decyzji K ie
rownictwa zespołu, może być zaproszony doradca, jako 
rzeczoznawca w dotyczącej sprawie.

Wszyscy obecni na zebraniu zespołu m ają prawo zabie
ran ia  głosu w dyskusji.

Prawo głosu do przeprowadzania uchwał m ają tylko 
członkowie Sędziowie Zespołu i 2 członkowie Zarządu 
Głównego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 
obecnych na zebraniu, przy czym w razie równości głosów, 
rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

Dla ważności uchw7ał niezbędna jest obecność conajmniej 
sześciu delegatów - sędziów.



§ 13. P raw a członka Zespołu trac i się na skutek:
a) wygaśnięcia m andatu,
b) uchwały Zarządu Głównego Związku,
c) zrzeczenia się.
Zrzeczenie się nie zwalnia członka Zespołu ze zobowią

zań wynikających z § 15 niniejszego regulaminu.
§ 14. Zespól delegatów likwiduje się automatycznie 

z wygaśnięciem kadencji, na najbliższym W alnym Zjeź
dzie Związku. Przekazanie archiwum i spraw  bieżących 
powinno być dokonane w sposób oznaczony przez Zarząd 
Główny.

§ 15. Członkowie - sędziowie Zespołu mogą brać udział 
w czasie trw an ia  ich kadencji w konkursach powszech
nych wyłącznie tylko w charakterze sędziowskim. Manda 
ty  sędziów i sekretarzy delegowanych do poszczególnych 
konkursów niezakończonych jeszcze w momencie wygaś
nięcia kadencji Zespołu, automatycznie przedłużają się dla 
tych konkursów aż do ich zakończenia, tj. do przyjęcia 
sprawozdania z odbytego konkursu. Delegaci ci jednak m a
ją  prawo uczestniczyć w innych konkursach powszechnych,
0 ile nie zostali w ybrani ponownie do Zespołu w charakte
rze sędziów.

Na Zebraniach Zespołu m ają  oni prawo głosu do prze
prowadzania uchwał tylko w sprawcach konkursów, w któ
rych osądzeniu biorą jeszcze udział.

§ 16. Członkowie - sędziowie Zespołu mogą brać udział 
w konkursach zamkniętych, ale tylko za wiedzą Kierow
nictwa Zespołu.

R ozdział III. U praw nienia sędziów  i sekretarzy  
konkursowych.

§ 17. Sędziowie są obowiązani do szczegółowego zaznajo
mienia się z tem atam i i w arunkam i konkursu, do uzgod
nienia z sekretarzem  konkursu dokładnego program u kon
kursu, oraz do kontroli pracy sekretarza i zapoznania się 
z wpływającymi projektam i konkursowymi.

Sąd konkursowy ma całkowitą swobodę w zakresie po
wzięcia decyzji, lecz tylko ściśle w ram ach program u kon
kursowego.

§ 18. Z chwilą ogłoszenia listy członków Sądu Konkurso
wego udzielanie jakichkolwiek inform acyj przez Sędziów
1 Sekretarza konkursu w sprawach związanych z pracam i 
sądu konkursowego jest niedopuszczalne pod rygorem prze
kazania spraw y Sądowi Koleżeńskiemu P. Z. I. B.

§ 19. Wszczęcie jakiejkolwiek spraw y przeciw Członko
wi - sędziemu lub sekretarzowi wchodzącemu w skład S ą 
du konkursowego z ty tu łu  danego konkursu może nas tą
pić dopiero po zakończeniu przewodu konkursowego.

§ 20. Sekretarz je s t obowiązany przeprowadzić wszyst
kie czynności przygotowawcze, techniczne, fachowe i pi
semne dotyczące ogłoszenia, przebiegu, rozstrzygnięcia 
i zamknięcia konkursu.

Je st on generalnym referentem  całego m ateriału  kon
kursowego.

Uczestniczy on obowiązkowo we wszystkich posiedze
niach Sądu w charakterze inform atora, referen ta  i protc- 
kólanta, lecz nie bierze udziału w głosowaniach.

Wszelkie dokumenty odnoszące się do nagromadzonych 
na konkursie projektów uwierzytelnia on przez położenie 
na nich swojego podpisu.

Opracowuje on w 3 egzemplarzach protokół sprawozdaw
czy z całego przebiegu konkursu, uzupełniony podpisami 
niezbędnych dokumentów i przesyła ten protokół: 1) Zle
ceniodawcy, 2) Oddziałowi Związku, 3) Archiwum Konkur
sowemu Zespołu Sędziów i Sekretarzy.

§ 21. Prace sędziów i sekretarza są honorowane według 
norm ustalonych z góry przez Zarząd Oddziału, względnie

Zarząd Główny Związku. Zasadniczo wynagrodzenie sę
dziego, wyznaczonego przez P. Z. I. B. za każde zebranie 
Sądu nie powinno być niższe od normalnych diet dzien
nych, ustalonych przez dany Zarząd, i jest płatne po wy
daniu orzeczenia.

W ynagrodzenie sekretarza wyznaczonego przez P. Z. I. 
B. nie powinno być niższe od najm niejszej nagrody i jest 
płatne po złożeniu i rozesłaniu ostatecznego protokółu sp ra
wozdawczego.

R ozdział IV . N agrody i koszty  przeprow adzenia  
Konkursu.

§ 22. Sumę nagród, zakupów i kosztów organizacyjnych, 
uięc honorarium  sędziów, sekretarza i ewentualnie publi- 
kacyj i t. p., u sta la  zleceniodawca w porozumieniu z P. Z. 
I. B. na podstawie przybliżonego obliczenia przypuszczal
nych kosztów robót objętych konkursem.

W zależności od rozległości program u, ilości w ynagra
dzanych projektów, ich jakości, skali, oraz kosztu nagród 
i konkursu powinny się wahać w granicach od 2 do 1 c/< 
określonych powyżej kosztów.

Dotyczące pertrak tac je ze zleceniodawcą przeprowadza 
Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Związku.

W wypadkach konkursów o szczególnej doniosłości ogól
nej (lub z innych względów), koszt konkursu może być 
ustalony na innych zasadach, lecz każdorazowo tylko 
w porozumieniu i za zgodą Zarządu Głównego.

R ozdział V. Skład Sądu Konkursowego.

§ 23. Dla każdego konkursu czy to rozpisanego przez 
zleceniodawcę, czy też za pośrednictwem Zarządu Główne
go P. Z. I. B. lub Zarządu Oddziału usta la  się Sąd Kon 
kursowy.

Do każdego sądu konkursowego wchodzą następujący 
uczestnicy jako sędziowie:

a) uczestnicy wyznaczeni przez zleceniodawcę i ewen
tualnie ich zastępcy.

b) uczestnicy wyznaczeni przez P. Z. I. B., oraz ich za
stępcy.

Uczestnicy pod a) i b) w ybierają z pośród siebie prze
wodniczącego Sądu na niepłatnym  zebraniu, który z tą  
chwilą sta je  się przełożonym sekretarza w sprawach do
tyczących konkursu.

c) Sekretarz Sądu.
Sekretarz Sądu może być wyznaczony przez zlecenio

dawcę, lub na życzenie zleceniodawcy, przez P. Z. I. B. 
W wypadku wyznaczenia sekretarza przez zleceniodawcę, 
musi on posiadać niezbędne dla danego tem atu konkursu, 
kwalifikacje fachowe.

§ 24. Zleceniodawca bierze wobec P. Z. I. B. (lub Od
działu) zobowiązanie w sprawie poniesienia kosztów ucze
stniczenia w Sądzie Konkursowym sędziów i ewentualnie 
sekretarza wyznaczonych przez P. Z. I. B. lub Oddział. 
W ynagrodzenie pozostałych członków Sądu Konkursowego 
je st spraw ą wewnętrzną zleceniodawcy.

§! 25. Zarząd Główny P. Z. I. B. względnie Zarząd Od
działu wyznacza do Sądu sędziów i ewentualnie sekretarza 
z ogólnej listy Zespołu sędziów i sekretarzy, kierując się
o ile możności tą  zasadą, aby sąd konkursowy był skom
pletowany z różnych Oddziałów i różnych miejscowości. 
W wypadku powołania sekretarza przez P. Z. I. B. powi
nien on być wyznaczony zasadniczo z danego Oddziału, 
lub najbliższego, na terenie którego zamierzone jest wy
konanie pracy będącej tem atem  konkursu.

W wypadkach szczególnie ważnych, Zarząd Główny P. 
Z. I. B. zastrzega sobie w stosunku do Oddziału prawo 
uzgodnienia listy  Sądu.



§ 26. W poszczególnych wypadkach może P. Z. I. B. po
wołać w skład Sądu Konkursowego na sędziów jednego 
lub więcej przedstawicieli nauki, instytucji i władz tech
nicznych budowlanych publicznych lub samorządowych, 
oraz z pośród prywatnych inżynierów.

§ 27. Do każdego Sądu Konkursowego należy powołać 
przez P. Z. I. B. zasadniczo tak ą  liczbę sędziów, aby za
pewnić im większość w składzie Sądu Konkursowego. Na 
odstępstwo od tej zasady może się w każdym poszczegól
nym wypadku zgodzić Zarząd Główny P. Z. I. B., względ
nie Zarząd Oddziału tylko wówczas, gdy w Sądzie jest za
pewniona większość Sędziów fachowych.

O każdym takim  wypadku zawiadamia Zarząd Oddziału 
Zarząd Główny.

§ 28. W pracach Sądu uczestniczą zasadniczo tylko sę
dziowie. Zastępcy uczestniczą w tych pracach tylko wów
czas, gdy siła wyższa uniemożliwi pracę sędziego właści
wego. Jeżeli na pierw'sze posiedzenie sądu nie przybędzie 
sędzia, wchodzi na jego miejsce jego zastępca i zastępca 
ten bierze udział w dalszych pracach Sądu na prawdach 
i obowiązkach właściwego sędziego.

W innych wypadkach nieobecności właściwego sędziego 
decyduje o zastępstwie Przewodniczący Sądu.

*
Dalszy ciąg projektu podamy w następnym numerze 

Biuletynu.
*

Przypominamy Kolegom opracowującym projekt na kon
kurs garaży, że term in składania prac upływa z dniem 30. 
XI. b. r.

W następnym numerze Biuletynu ogłosimy drugi kon
kurs na projekt kotłowni zagłębionej w gruncie podmo
kłym.

KOMISJA ZAGRANICZNA.
Kongres w Berlinie.

W uzupełnieniu sprawozdania z II międzynarodowego 
Kongresu Mostów i Konstrukcji, jakie zamieściliśmy w nr. 
8 Biuletynu podajemy, że ze strony polskiej udział w dy
skusji brał również kol. inż. Wojciech Pogany, który na 
kongresie reprezentował Stację Doświadczalną dla Badań 
Gruntowych przy Zakładzie Geologji Uniwersytetu Jagiel
lońskiego.

Obszerne sprawozdanie z odczytów o Kongresie jakie od
były się w dn. 20 i 23 bm. z udziałem prof. Pszenickiego, 
prof. Hubera, prof. Bryły oraz dyr. Torunia zamieścimy 
w  najbliższym numerze Biuletynu.

Drugi Międzynarodowy Kongres Badania Materiałów 
w Londynie.

Polski Związek Badania Materiałów otrzymał zawiado
mienie od Angielskiego Związku o kongresie Międzynaro
dowego Zw. Bad. Mat., jaki odbędzie się w Londynie w dn. 
19 — 24. IV. 1937 r., z prośbą o wcięcie jak najliczniejsze
go udziału w obradach kongresu przez polskich m ateriało
znawców.

Proyram  tym czasow y.
Na pierwszym Kongresie, który odbył się w Zurychu we 

wrześniu 1931, wpłynęło do Międzynarodowego Związku 
Badania Materiałów zaproszenie Zarządu Członków an
gielskich na odbycie następnego kongresu w Anglii. Zgod
nie z odpowiednim wnioskiem Brytyjskiego Zarządu, Za
rząd Międzynarodowy niedawno postanowił, aby kongres 
odbył się od 19 do 24. IV. 1937 r. w Londynie. Zadaniem 
Kongresu Międzynarodowego Związku Badania M ateria
łów jest dbać przy badaniu materiałów i sposobach prze
prowadzania prób o międzynarodową współpracę i umoż

liwić wymianę poglądów, doświadczeń i wiadomości dla 
wszystkich spraw, które mogłyby być związane z tymi za
gadnieniami. Ze względu na długi czas, który minął odkąd 
z  międzynarodowego punktu widzenia komunikowano o ba
daniach i próbach m ateriałów, kongres londyński będzie 
miał duże znaczenie naukowe i przemysłowe. Konferencjo 
m ają się opierać na obranych uprzednio tem atach, które 
na zaproszenie przewodniczących grup, mianowranych przez 
stały  zarząd, wygłaszane będą przez wybitne osobistości 
najważniejszych państw  całego św iata z ich specjalnej 
dziedziny. Zaproszenia po największej części zostały usku
tecznione i mniej więcej już 150 referatów  zatwierdzono.

Dla organizacji kongresu stworzono Zarząd Organiza
cji i Przyjęcia, w którego skład wchodzą „Angielski Za
rząd Międzynar. Związku Badań M ateriałów” i liczne b ry 
tyjskie związki techniczne towarzystw naukowych i prze
mysłowych. Skład tego Zarządu wykonawczego jest nastę 
pujący:

Sir F rank  Smith, K. C. B., C.| B.. E (Sekretarz „Royal 
Society of G reat B rita in” i Sekretarz Oddziału dla badań 
naukowo - przemysłowych) (Przewodniczący).

S ir Wiliam Larke, K. B. E. (zastępca przewodniczącego)
S ir Harold Carpenter, F . R. S.
Sir A lexander Gibb, F . R. S.
Dr. H. J. Gough, F . R. S.
Sir Nigel Gresley, C. B. E.
S ir Clement Hindley, K. C. I. E.
Mr. K. Headlam - Morley (Sekretarz honorowy)
Sir Wiliam Brag, O. M., K. B. E., Prezydent „Royal So

ciety”, D yrektor „Royal Institu tion  of G reat B rita in”, zgo
dził się na przyjęcie prezesury Kongresu Londyńskiego.

Do wzięcia udziału w Kongresie jest upoważniony każ
dy zainteresowany w badaniach materiałów' i ich próbach, 
po złożeniu określonej wpłaty.

M ateriał podzielony jest na cztery grupy: zajm ują się 
one metalami, m ateriałam i nieorganicznymi, m ateriałam i 
organicznymi i przedmiotami znaczenia ogólnego. Podzie
lono je d a le j:

Grupa A . M etale, (Przewodniczący Prof. C. Benedicks, 
Szwecja; Zastępca Przewodniczącego: Dr. H. J . Gough,
F. R. S., Wielka B ry tan ia).

1) Zachowanie się m etali, tak  pod względem mechanicz
nym jak  i chemicznym przy zmianie tem peratury, zwła
szcza w zakresie wysokich temp.

2)  Postępy m etalografii.
3) Metale lekkie i ich związki.
4) Zużycie i obrabialność.
G rupa B. M ateria ły  nieorganiczne. (Przewodniczący 

Prof. E. Suenson, D ania; Zastępca przewodniczącego: Dyr. 
P. K. van der Wallen, Holandia).

1) Beton i żelazobeton.
2) Uszkodzenia i wietrzenie kamieni sztucznych i natu- 

lalnych.
3) Sposób badania przedmiotów ceramicznych.
Grupa C. M ateria ły  organiczne. (Przewodniczący: Dv. 

Inż. R. B arta, Czechosłowacja; Zastępca przewodniczące
go: Prof. Roos-af-Hjelmsater, Szwecja).

1) M ateriały tekstylne.
2) Drewno i celuloza.
3) Środki ochronne drzewa użytkowego.
4) Starzenie materiałów  organicznych.
5) F arby  i lakiery.
G rupa D. Zagadnienia o ogólnym znaczeniu. (Prze

wodniczący M. H. Rabozee, Belgia; Zastępca przewodni
czącego: Prof. Dr. M. Ros, Szw ajcaria).

1) Zależność pomiędzy wynikami badań laboratoryjnych 
a  zachowaniem przy zastosowaniu praktycznym.



2) Znaczenie nowych odkryć \y fizyce i chemii dla m ate
riałoznawstwa.

3) Własności materiałów do izolowania budynków przed 
ciepłem i dźwiękiem.

Po zakończeniu obrad ma być wydana „Księga Kongre
sowa”. Prócz wniesionych referatów  i sprawozdania o prze
biegu kongresu, będzie ona zaw ierała wypracowania każ
dego z czterech przewodniczących grup, w których zw ra
cać się będzie uwagę na 'ważne nowe odkrycia, wynikające 
z referatów  i dyskusyj. R eferaty kongresu nie będą prze
kraczały objętości 1000 słów lub miejsca odpowiadającego, 
a ważne wiadomości w tak  ścisłym ujęciu będą miały po
ważną wartość, wT szczególności dla późniejszych poczy
nań.

Streszczenia będą do dyspozycji uczestników Kongresu.
R eferaty będą drukowane w języku angielskim, francus- 

skim i niemieckim, w trzech językach, w których konferen
cje Kongresu przeważnie odbyć się m ają.

Prócz technicznych posiedzeń Kongresu, planowane jest 
zwiedzanie miejsc o znaczeniu naukowym lub przemysło
wym, następnie wycieczki, zebrania towarzyskie, jak  
wspólna kolacja, tańce i oficjalne przyjęcia. Przewidzia
ne będą specjalne zarządzenia troszczące się o zaintere
sowanie Pań w czasie trw an ia  Kongresu.

Szczegółowe inform acje co do Kongresu, szczególnie ty 
tuły referatów  i nazwiska (prelegentów) autorów, cena 
Księgi Kongresowej, spis wycieczek, zwiedzania i tow a
rzyskie zebrania, szczegóły opłat i t. d. będą do dyspozycji 
w odpowiednim czasie. Żądania bliższych inform acji i in
ne zapytania kierować należy do Sekretarza Honorowego 
Kongresu, Mr. K. Headlam - Morley, mianowicie pod adre
sem Zarządu Brytyjskiego: The In ternational Association 
for Testing M aterials, 28 Victoria Street, London, S. W.
1, Telefon: London Victoria 7152.

W powyższym Kongresie wezmą udział delegaci n. Zwią
zku.

KOMISJA KOSTRUKCYJ DREWNIANYCH.

Podaje do wiadomości, że w dwu ostatnich numerach 
Wiadomości Normalizacyjnych PKN ukazał się projekt 
norm projektowania konstrukcyj drewnianych. Kolegów 
zainteresowanych tą  dziedziną zapraszam y do zgłaszania 
uwag pod adresem Związku.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.

Wycieczka na budowę Gmachu Sądów Grodzkich od
była się w dn. 27 ub. m. Oprowadzał ją  i udzielał wy
jaśnień kol. M. Wesołowski z Kierownictwa budowy.

Zwiedzający mieli możność zaznajomić się z postępem 
robót związanych z konstrukcją żelbetową szkieletu zw ra
cając szczególną uwagę na pierwszorzędną jakość wyko
nanych robót.

Pogadanka kol. L ufta  rozpoczęła cykl odczytów - poga
danek powakacyjnych organizowanych przez Komisję. Od
była się ona dn. 2.XI. br. w lokalu Stow. Techn. przy licz
nym udziale Kolegów z Koła Inżynierów Dróg i Mostów 
•i n. Związku.

Prelegent ciekawie i przykładowo omówił syntezę ruchu 
w budownictwie mieszkaniowym ostatnich lat, oświetla
jąc zagadnienie z punktu widzenia gospodarczego.

Pogadanka wywołała długą i ożywioną dyskusję.

*
Zapowiadany w ostatnim  okólniku Związku „Dzień Spa

w ania”, który miał się odbyć w dn. 25. b. m. został na 
prośbę gości niemieckich odłożony na styczeń r. przyszłego.

KOMISJA TARYFOWA.
Podajemy Kolegom opracowane przez Komisję normy 

wynagrodzeń za sporządzanie projektów mostów, z prośbą
0 nadesłanie uwag o projekcie do dnia 20. XII. br. celem 
ostatecznego wprowadzenia ich w życie.

Projekt norm wynagrodzeń za sporządzenie projektów
mostów stałych (stalowych, żelbetowych, betonowych 

i kamiennych).
§ 1.

Normy niniejsze obejm ują wynagrodzenie za sporządzę 
nie projektów mostów drogowych i kolejowych.

§ 2 .
Wynagrodzenie za sporządzenie projektu mostu składa 

się:
a) z wynagrodzenia za wykonanie projektu wstępnego,
b) z wynagrodzenia za wykonanie projektu szczegółowe

go.
§ 3.

P rojek t wstępny mostu winien zawierać:
a) dokładne określenie miejsca budowy, przy czym dla 

mostów drogowych należy podać klasę mostu, dla mostów 
kolejowych — normę obciążeń,

b) plan sytuacyjny z oznaczeniem osi mostu w podział- 
ce 1 : 1.000 lub 1 : 2.000, względnie w podziałce k a tas tra l
nej, profil podłużny drogi z projektowaną niweletą mostu 
w podziałce 1 : 1000 i 1 : 100, rzu t poziomy i przekrój po
dłużny przez przeszkodę, k tórą most przekracza, z wkre- 
ślonym projektem  mostu w podziałce 1:100  lub 1 : 200, 
przekrój poprzeczny mostu oraz charakterystyczne f ra 
gmenty konstrukcyjne w podziałce 1 :5 0  lub 1 :25  i ry 
sunki podpór w podziałce 1: 100 lub 1: 50 (w mostach 
wieloprzęsłowych należy sporządzić rysunki przyczółka
1 jednego fila ra ).

c) uzasadnienie św iatła mostu z dołączeniem:
1. obliczenia ilości i stanu największej wody katastro 

falnej,
2. obliczenia spiętrzenia i szybkości wody pod mostem,
3. danych, dotyczących św iatła mostów istniejących po

wyżej i poniżej miejsca budowy;
d) podłużne profile geologiczne w osi mostu oraz w odle

głości 50 m za i przed mostem w podziałce 1: 1000 i 1: 100;
e) sposób i w arunki fundam entow ania podpór;
f) opis techniczny konstrukcji mostu, opracowanej co 

najm niej w dwóch w ariantach z uzasadnieniem przyję
tych wymiarów, z podaniem przybliżonych kosztów budo- 
dowy według każdego w ariantu i z uzasadneniem wyboru 
w arianta najkorzystniejszego.

U waga. W ynagrodzenie za wykonanie zdjęć i pomiarów 
w terenie, zarówno wrykonanie wierceń geologicznych, nor
mami niniejszymi przewidziane nie zostało i winno być ob
jęte osobną umową.

§ 4.
P ro jek t szczegółowy mostu winien zawierać:
a) obliczenie statyczne wszystkich części mostu z wy

kazaniem istniejących w przekrojach naprężeń przy obcią
żeniu najniekorzystniejszym  oraz obliczenie ugięć przę
seł mostu;

b) rysunki szczegółowe konstrukcji mostu z dokładnym 
oznaczeniem potrzebnych wymiarów, wykonane w takiej 
podziałce, aby na nich uwidocznione były wszystkie szcze
góły konstrukcyjne, w żadnym jednak razie w podziałce 
nie mniejszej, niż 1: 50 dla podpór i 1: 25' dla ustro ju  nio
sącego ;

c) opis budowy, zaw ierający sposób wykonania robót, 
z podaniem jakości materiałów, jakie użyte być m ają do 
budowy mostu;



d) obliczenie ilości m ateriałów,
e) obliczenie statyczne i rysunki rusztowań,
f) szczegółowy kosztorys budowy.

§ -
Wynagrodzenie za wykonanie projektu wstępnego mostu 

{§ 3), opłacane w zależności od długości mostu, ustala 
się na podstawie wzoru:

/ 1000 \
K =  2000011 — . gdzie

\ L - f  1000 /
K — oznacza wynagrodzenie w złotych,
L — oznacza długość w metrach.
Poniżej w tabeli podano wysokości wynagrodzenia za 

opracowanie projektu wstępnego mostów o długości do 
1000 m, różniczkując co 100 m.

Długość 
mostu 
w m

W ynagro
dzenie 
w zł.

Długość 
mostu 
w m

Wynagro
dzenie 
w zł.

100 1800 600 7500
200 3300 700 8200
300 4600 800 8900
400 5700 900 9500
500 6600 1000 10000

§ 6.
Dla mostów' drogowo-kolejowych wynagrodzenie, prze

widziane w § 5, winno być zwiększone o 50%.

§ 7.
W przypadkach szczególnych, jak  naprzykład dla mostów’ 

z jednostronnym spadkiem podłużnym, mostów na łukach, 
mostów zwodzonych, mostów ukośnych, mostów o specjal
nych szerokościach i t. p., wynagrodzenie przewidziane 
w § 5 (wzgl. 6) może być zwiększone o 25 — 50%.

U waga. Przy mostach zwodzonych wynagrodzenie za 
opracowanie projektu mostu nie obejmuje wynagrodzenie 
za projekt mechanizmów.

§ 8.
W razie zakupienia tylko projektu wstępnego bez po

wierzenia projektodawcy wykonania projektu szczegółowe 
go — wynagrodzenie objęto § 5 zwiększa się o 100%.

§ 9-
Wynagrodzenie za opracowanie projektu szczegółowego 

mostu (§ 4) ustala się, jak następuje:

P o d p o r y  m o s t u  
(obliczenie statyczne, rysunki konstrukcyjne, wykaz m a

teriałów i kosztorys).

W y n a g ro 
d z e n ie  
w  zł.

W y n a g ro - 1 
dzenie |  
w zf.

Przyczółek

ob
li

cz
. 

1 
st

at
.

I
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"n w S! 
a a o
S'S-

F i l a r

ob
li

cz
.

st
at

.

ry
su

n
k

i 
w

yk
az

 
i 

k
o

sz
to

r.

Fundamentowanie 
na kesonie sta
lowym . . . . 1000 2500

Fundamentowanie 
na kesonie sta 
lowym . . . . 600 2400

Fundamentowan ie 
na kesonie żelb 
lub drewnianym 1000 1500

Fundamentowanie 
na kesonie żelb. 
lub drewnianym 600 1400

Fundamentowanie 
na studni . . . 700 800

Fundamentowanie 
na studni . . . 400 600

Fundamentowanie 
zwykłe . . . . 600 500

Fundamentowanie 
zwykłe . . . . 150 400

U waga. O ile projekt mostu przewiduje kilka jednako
wych podpór, wynagrodzenie za sporządzenie projektu 
podpór usta la  się w myśl tabeli powyższej, jak  dla jednej 
podpory.

O ile jednak część podpór wymagać będzie zmian ry 
sunkowych projektu, wynagrodzenie za sporządzenie każ
dego dodatkowego projektu wTynosić będzie 50% w ynagro
dzenie, przewidzianego w tejże tabeli.

U s t r ó j  n i o s ą c y  m o s t u

(obliczenie statyczne, konstr., wykaz 
m eterjału i kosztorysu)

Wynagr. 

za 1 mb 

mostu

Mosty stalowe kratowe Obliczenie statyczne 30
statycznie wyznaczalne

Rysunki, wykaz i 
kosztorys . . . 80

Mosty stalowe kratowe Obliczenie statyczne 55
statyczn. niewyznaczalne

Rysunki, wykaz i 
kosztorys . . . 80

Mosty stalowe blaszane Obliczenie statyczne 25
i mosty żelbetowe sta 
tycznie wyznaczalne Rysunki, wykaz i

kosztorys . . . 35

Mosty stalowe blaszane Obliczenie statyczne 40
i mosty żelbet, (betono- 
kamienne) sta t. niewyzn. Rysunki, wykaz i 

kosztorys . . . 40

U waga 1. Jako długość mostu, stanowiącą podstawę do 
obliczenia wynagrodzenia rozumieć należy podwójną dłu
gość dźwigara lub dźwigarów, podlegającą opracowaniu 
rysunkowemu wzgl. obliczeniowemu, naprzykład dla be
lek rozciętych — rozpiętość teorytyczną dźwigara, a dla 
belek niesymetrycznych —• podwójną długość dźwigara.

1'ivaga 2. Normy powyższe nie przewidują wynagro
dzenia za wykonanie projektu rusztowań, co w razie po
trzeby winno być objęte osobną umową.

Sprawozdanie obliczeń statycznych, wykonanych przez 
inną osobę, opłaca się w wysokości 0,4 kwoty, przewidzia
nej w tabeli § 9 za ich wykonanie, o ile przedmiotem 
sprawozdania je s t metoda wykonania obliczeń, krytyka za
łożeń i wartość konstrukcyjna rezultatów lecz bez spraw 
dzenia działań liczbowych.

O ile sprawdzenie obejmuje ponadto działania liczbowe, 
wówczas sprawdzenie opłaca się w wysokości 0,6 tejże 
kwoty.

Sprawdzenie rysunków konstrukcyjnych opłaca się w 
wysokości 0,2 kwoty, przewidzianej w tabeli § 9 za ich 
wykonanie.

§ 10.

Jeżeli przy ekspertyzie (np. sądowej) potrzebne jest do
konanie obliczenia statycznego, wówczas obliczenie opłaca 

. się według tabeli § 9.



JA K  M O Ż N A  U SU N ĄĆ  W A D Y  BETONU

Budownictwo drogowe, nie da się dzisiaj pomyśleć bez 
zastosowania betonu.

Beton jest sam przez się znakomitym m ateriałem  i jed
ną z najpiękniejszych zdobyczy nowoczesnej techniki, nie
mniej jednak nie jest on, jak  nic na świecie doskonały.

W adą betonu jest przede wszystkim to, że przepuszcza 
on wodę. W skutek tego części budowli narażone na na- 
pór wody, wykonane z betonu, spełniają swoje zadanie 
tylko połowicznie, co więcej dzięki te j przepuszczalności 
betonu, niszczeje on przedwcześnie, znany jest bowiem 
wpływ zmian tem peratury dookoła punktu 'zerowego, na 
skały i m ury zawierające wilgoć.

Oddawna już przeto usiłowano zwalczyć tę  zasadni
czą wadę batonu, t. j. brak  wodoszczelności różnymi środ
kami. — Wśród niezmierzonej ilości tych środków, wy
suwają się na czoło dwa wyroby f-my Polska Fabryka 
Farb i Lakierów Edward Lutz, S-ka z o. o., Kraków 
XXII. Kalwaryjska 66, a  mianowicie „SIKURIT” i „NI
GRIT”.

SIKURIT je st preparatem  w postaci pasty, k tó ra  roz
puszcza się łatwo w wodzie (1 kg  Sikuritu w 12 lt. wo
dy) i otrzym uje się przez to płyn, m ający charak ter emul
sji. Płyn ten dodaje się do betonu zam iast wody, niezmie- 
niając pozatem stosunku procentowego innych składników, 
czyli piasku i cementu. Interesujące jest, że wystarczy na 
SIKURICIE zrobić tylko samą zaprawę grubości 2 lub

3 cm, a to od strony wystawionej na działania wilgoci, 
aby ochronić warstwę betonu, często bardzo grubą przed 
przesiąknięciem wody. SIKURIT nie wywiera przytem 
żadnego ujemnego wpływu na wiązanie cementu i na wła
sności wytrzymałościowe betonu. Cząsteczki SIKURITU 
wypełniają poprostu pory betonu, stanowiąc nieprzezwycię
żoną przegrodę dla naporu wody.

NIGRIT zaś daje powłokę czarną, przylegającą dosko
nale do betonu i otulającą beton płaszczem nieprzepuszczal
nym. NIGRIT przytem  spełnia jesz«ze drugie zadanie, al
bowiem uodparnia on beton na działanie kwasów. W szcze
gólności powinno się zatem stosować N igrit przy zakłada » 
niu ru r drenowych, wodociągowych, wód odpadkowych 
i t. d., na które działają niszcząco kwasy humusowe, kwas 
węglowy, oraz kwasy zawarte w wodach odpadkowych.

Godzien wzmianki jest również 'znakomity preparat wy
robu te j samej fabryki w postaci płynu bezbarwnego, któ
rym  powleka się beton trzechkrotnie, przez co zewnętrzna 
powierzchnia betonu zyskuje niezwykle dużo na twardości, 
oraz odporności na wpływy atmosferyczne i nie ulega tak 
łatwo zwietrzeniu. DOLOMITOL pozatem powoduje od
porność na kwasy i na opary kwaśne, nadaje się prócz te 
go do pomalowania części betonu, ulegającego sEybkiemu 
ścieraniu.

Polski św iat techniczny skorzysta napewno z nadarzają
cej się sposobności, udoskonalenia w prosty i tani sposób 
swoich konstrukcji budowlanych, opartych na betonie.

SZLACHETNA W YPRAW A FASAD O W A „LITO ZYT"

Nowoczesna technika budowlana zerwała zupełnie ze sta
rymi metodami, wprowadzając stale nowości we wszystkich 
dziedzinach, z których się składa obszerny proces budo
wy.

Jedna z tych dziedzin — zewnętrzna powłoka bryły a r 
chitektonicznej — zarówno w  dawnych czasach jak  i obec
nie jest wielką troską budujących.

W nowoczesnym budownictwie ze względów natu ry  tech
nicznej i dekoracyjnej szeroko są stosowane wyprawy szla
chetne, gdyż wykazały nadzwyczajne zalety: są długotrwa
łe, stanowią doskonałą osłonę murów przeciw niszczącym 
wpływom atmosferycznym i klimatycznym, powodują 
mniejsze koszty konserwacji i remontu oraz posiadają nie
zaprzeczalne walory estetyczne. Piękny wygląd elewacji 
oraz pożądany efekt dekoracyjny może dać tylko wyprawa 
szlachetna, zakolorowana w całej masie. Szeroka skala w 
doborze barw  przy odpowiedniej technice wykonania daje 
możność uzyskania daleko posuniętej dokładności w im ita
cji kamieni naturalnych.

Jedna z najlepszych wypraw  szlachetnych, odpowiada
jących wyżej wymienionym warunkom, jest niewątpliwie 
, Litozyt". „Li(ozyt“ jest to  barw na, sucha zapraw a do wy
praw  szlachetnych, zaś „Litozyt K“ — do wypraw kamien
nych, obrabianych metodą kam ieniarską. W zależności od 
techniki wykonania rozróżniamy wyprawy grubo, śiednio 
i drobno - ziarniste, przy czym grubość ziarna w aha się 
od 0 — 7 mm. Dalej wypraw y dzielą się n a : natryskowe, 
cyklinowane, obrabiane sposobem kam ieniarskim  i t. zw. 
sgraffito . , Litozyt", jak  i wszystkie wyprawy sz'achetne, 
nak łada się na pokład cementowy lub półcementowy.

„Litozyt" i w yiabiany jest wyłącznie z naturalnych 
m a r, m u, r  ó w, co daje gw arancję największej wytrzy
małości i odporności na działania atmosferyczne. „Litozyt" 
jest jedynym i niezastąpionym m ateriałem , jeżeli chodzi o 
wydobycie najefektowniejszych walorów dekoracyjnych. 
Dzięki maszynowej jednolitej metodzie fabrykacji, jest „Li
tozyt" trw ały  i pozbawiony] wad, które powstać mogą wyłą
cznie z winy wykonawców, przeprowadzających nieum iejęt
nie roboty bądź przygotowawcze, bądź samego narzutu.

Niezwykle wysokie zalety „Litozytu" podnoszą monumen
ta lny  wygląd nowoczesnej budowli, gdyż wyprawa szlachet
na wykonana z „Litozytu" nie odpada, doskonale konser
w uje się, zachowuje przepiękny niezmieniony koloi przez 
dziesiątki lat, jest niezwykle odporna na wpływy atm osfe
ryczne i chroni budynek przed wilgocią, będąc jednocześnie 
odporną n a  działanie kwasów i gazów.

To też „Litozyt" ostatnio pozyskał duże uznanie wśród 
sfer fachowych, architektów, inżynierów i t. d. W W arsza
wie w obecnym sezonie budowlanym, jako wyprawa w ca
łym szeregu domów, był stosowany „Litozyt", między in 
nymi w domach: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, Dobra
59, M iejska Szkoła, Raszyńska 22, Z. U. S. na Żoliborzu 
i wiele drobnych budowli na Grochowie, Saskisj Kępie, Żo
liborzu i Bielanach.

„Litozyt" w yrabia pierwsza chrześcijańska wytwórnia 
wypraw  fasadowych i sztucznego kamienia w Krzeszowi
cach, woj. Krakowskiego, k tóra posiada własne łomy i mły
ny m arm urów w Krzeszowicach, Czatkowicach, Czerwonej, 
Paczołkowicach i Dębniku. F irm a posiada oddziały w W ar
szawie przy ul. Korsaka 3/5 oraz w Krakowne przy AL 
Słowackiego 14.
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K e d  a k c j a

W SPRAWIE ZA P O B IE G A N IA  W Y P A D K O M  
W PRZEMYŚLE B U D O W LA N Y M

(M) W Stowarzyszeniu Przemysłowców' Budowlanych 
1!. P. w ostatnich dniach odbyła się konferencja poświęco
na zagadnieniu bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Na 
konferencji tej, w której wzięło udział około 20 osób, 
przedstawiciel M inisterstwa Opieki Społecznej p. inż. Ma
zurkiewicz wygłosił prelekcję na tem at organizacji u- 
bezpieczeń wypadkowych we F rancji, przedstawiciel zaś 
inspekcji Pracy. Inspektor II Okręgu p. Kowalik przedsta
wił pogląd Inspekcji Pracy na sprawę bezpieczeństwa 
pracy w budownictwie i ro’ę akcji zapobiegawczej w tej 
dziedzinie. Po wyczerpującej dyskusji zebrani jednomyśl
nie postanowili zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia o 
zapoczątkowanie akcji bezpieczeństwa pracy w7 przemyśle 
budowlanym.

Na marginesie tej konferencji wypada zaznaczyć kilka 
istotnych momentów, które niewątpliwie wpływają na ak
tualność sprawy bezpieczeństwa pracy w naszym prze
myśle i przez wszystkich przedsiębiorców winny być wzię
te pod uwagę.

Pierwszym takim  momentem je st fak t wysokiej wypad
kowości w budownictwie. Chociaż niewątpliwie istnieje 
zbyt duża tendencja do zaliczania najm niejszych bodaj 
skaleczeń do wypadków, nie mniej wypadkowość jest wy
soka. Wypadkowość ta  wywołują znaczne obciążenie 
przemysłu wymiarem składek, całkowicie pokrywanym 
przez przemysł. Wynika zaś ona częstokroć nie ty 'ko z 
samego charakteru robót, ale przede wszystkim z małego 
uświadomienia robotników i pracowników.

Drugim takim  momentem jest istniejąca współodpowie
dzialność wszystkich przedsiębiorców za zaniedbania lub 
lekceważenia bezpieczeństwa pracy przez niektórych. S ta
tystyka wypadków obejmuje całe gałęzi przemysłu. N ajle
piej zaorganizowane przedsiębiorstwo, na którego budo
wach wypadki są wielką rzadkością, przy dzisiejszym roz
kładzie na ubezpieczenie wypadkowa, ponosi odpowiedzial
ność finansową za największego partacza, u którego sy

stematycznie w7alą się rusztowania i uryw ają się podno
śniki.

Trzecim takim  momentem jest fakt, że dotychczas prze
mysł nie ma żadnego praktycznego wpływu i możności 
kontroli wym iaru składek i systemu obliczeń statystycz
nych, dotyczących wypadków7.

Czwartym wreszcie momentem, na który chcemy zwró
ci:' uwagę, jest istnienie przepisów o bezpieczeństwie pra- 
c> i higienie na budowie, przepisów nowych i dość rygo
rystycznych. Właściwie praktyczne przystosowanie tych 
przepisów do warunków życiowych •— przy bądź co bądź 
form alnej i z musu biurokratycznej ingerencji czynników 
kontrolujących — może być źródłem znacznych trudności 
dla przemysłu.

Nie zatrzym ując się więc nad samym bezspornym spo
łecznym znaczeniem akcji zapobiegania wypadkom, sądzi
my, że te  cztery przytoczone momenty również przema
w iają za skierowaniem przemysłu naszego na drogę poli
tyki czynnej w sprawie bezpieczeństwa pracy.

Organizacja akcji bezpieczeństwa pracy w naszym 
przemyśle poza zasadniczym celem zmniejszenia wypadko
wości może bow7iem: pozwolić również na wyodrębnienie 
statystycznie przedsiębiorstw7 prowadzących tę  akcję od sza
rego ogółu, wpłynąć na wysokość płaconych przez nie 
składek, stworzyć jaw ne podstawy statystyczne wymiaru 
składek, wreszcie dać możność ustalenia, przy ścisłej 
współpracy przemysłu, praktycznego stosowania przepi
sów bezpieczeństwa i higieny.

Piszemy to  wszystko w przekonaniu, że akcja zapobie
gania wypadkom podjęta przez Zakład Ubezpieczeń od 
Wypadków będzie trw ała, nie załamie się w pół drogi i 
znajdzie w yraz również w celowym współdziałaniu z pla
cówkami przemysłowymi podejmującymi tę inicjatywę, w 
zrozumieniu ich sytuacji i odciążeniu ich finansowym, i- 
dącym przynajm niej w parze z ponoszonymi przez nie na
kładami.



INŻ. AIICII. STANISŁAW  FISZER .

D O M  M IESZKALN Y PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 
PROJEKTU IN Ż, ARCH. ŻÓ R A W S K IE G O

Niedawno, bo kilka miesięcy temu, wykończono i oddano 
do użytku dom mieszkalny — własność dra Ja n a  Wedla.

Działka, na której został wzniesiony, położona jest w wa
runkach wyjątkowych: wschodnia część działki otw arta 
jest szerokim frontem na projektowany zieleniec i t. zw. 
„Morskie Oko” ; narożnik parceli, wskutek odchylenia się 
w tym punkcie ul. Puławskiej, sta je  się jednym z per
spektywicznych zamknięć tej arterii. Wysiłki autora w 
kierunku stworzenia akcentu wysokowościowego na rogu 
ul. Madalińskiego oraz próby rozluźnienia zabudowy zwar
te j tego odcinka ulicy Puławskiej zostały przez władze bu
dowlane uznane, zdaniem moim niesłusznie, za niewłaściwe, 
jako wyłamujące się z systemu zabudowania ul. Puław
skiej.

Ostatecznie budynek zostai' zrealizowany w formie odbu
dowanego narożnika dość silnie zróżniczkowanego w bry
le i fakturze, przyczem skrzydło od ul. Madalińskiego ma 
dwa występy do wewnątrz parceli tworzące dwa dziedziń
ce; dzięki temu, że część parteru  jest niezabudowana — 
są one całkawicie widoczne od ulicy.

Pod względem swego przeznaczenia jest to dom o miesz
kaniach od małych apartam entów  kawalerskich do wielki- 
ści czterech pokoi z kuchnią z wyposażeniem przekracza
jącym norm aln'e u nas spotykany poziom (bogato wyposa
żone łazienki, centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę, wsy
py i piece do spalania śmieci, zbiorowa antena).

Wydaje) mi się, że budynkiem tym  zamknął autor pierw
szy etap swej działalności architektonicznej: etap poszu
kiwania silnych napięć kierunkowych i dynamiki form.

Projekty następnych budynków, które oglądałem w p ra 
cowni, zdają się potwierdzać to przypuszczenie.

W stosunku do system u zabudowy i plastyki zewnętrz
nej nasuwa się kilka uwag:

1) Zbytnio wyzyskany teren: stosunek szerokości pod
wórza do wysokości budynku, aczkolwiek naogół korzyst
ny, nie może zadowolić wymagań stawianych współczes
nemu budownictwu mieszkalnemu.

2) Część budynku od ul. Puławskiej w zestawieniu z 
narożnikiem jest stanowczo za krótka, domaga się p rze
dłużenia, przez co i dotychczasowa dynamika narożnika zo
stanie zneutralizowana z korzyścią dla całości zespołu.

3) Przez silne zróżniczkowanie narożnika i rozbicie po
działów elewacji od ul. Madalińskiego zatraconą została 
czytelność systemu zabudowania. ,

4) Gzems nad sklepem narożnym rozbija całość parteru.
5) K ra ta  na dachu narożnika budzi zastrzeżenia, szcze

gólnie w widoku od ul. Madalińskiego.

Pragnąłbym  teraz omówić te  elementy budynku, które 
w ogólnym rozwoju budownictwa mieszkaniowego są je
go istotną i, zdaniem moim, niezaprzeczalną zdobyczą.

Budynek wykonany został w konstrukcji półszkieletowej 
stalowej spawanej całkowicie. Układ tego szkieletu je s t mo
żliwie najbardziej przejrzysty i prosty, gdyż składa się z 
bslek stropowych ciągłych idących równolegle do ścian 
zewnętrznych, opartych na podciągach i ścianach poprzecz
nych (klatki schodowe i ściana szczytowa). W ten sposób

cały szkielet daje się zmontować bezpośrednio na budowie 
z kztałtówek żelaznych, które dostarczane są na budowę 
jedynie przycięte na miarę. Montaż odbywał się prawie 
równolegle z wznoszeniem murów. Jedynej w swoim rodza
ju zalety te j konstrukcji i jej całkowita przewaga nad ce
glaną; przejawiły się tu1 w całej pełni.

Przede wszystkim jeśli chodzi o koszt -— n 'c przewyż
szył on kosztu budynku ceglanego o te j samej kubaturze, 
powtóre zdobyto cały szereg możliwości, nieosiągalnych w 
cegle. Realizacja omówionych niżej podcieni możliwa była 
tylko w konstrukcji szkieletowej. Rzadko rozstawione o 
małym przekroju słupy dają wrażenie lekkości i nie ta 
m ują dostępu św iatła i powietrza. W opracowaniu planu 
przy zastosowaniu konstrukcji szkieletowej uzyskuje się 
całkowitą swobodę nieskrępowaną ani rozstawieniem okien 
ani t. zw. ścianą kapitalną. Łatwość wewnętrznych prze
róbek, przesuwania wszystkich ścian, powiększania i 
zm niejszania mieszkań je st tu  praw ie nieograniczona.

Drugą zdobyczą są opisane wyżej podwórza otwarte na 
ulicę.

Je s t to, zdaje się, pierwsza w Polsce realizacja te j kon
cepcji architektonicznej, k tóra od 10 la t nurtu je społe 
czeństwo architektów: — wizja m iasta - ogrodu, — m ia
sta, w którym  ulica i zieleń na niej przenikają do wnętrza 
bloku i łączą się z nim.

Koncepcja ta , wspaniała z punktu widzenia higieny i 
plastyki, została zrealizowana w ramach dotychczasowych 
przepisów budowlanych w sposób następujący: przy do
puszczalnych 18 m tr. wysokości i 5-iu kondygnacjach ot
rzym ujem y: 18 m. mniej 5 kondygn. po 3 10 m = 2  40. Jest 
to maximum, które mógł autor uzyskać na podcień. Gdy
by ustaw a dozwoliła podwyższyć gabary t o 0,50 m tr. da
łoby to niezaprzeczalnie wynik lepszy.

Tem niemniej zaprojektowane przez autora podcienie 
są czymś tak  świeżym i ciekawym, że staną się miejscem 
odwiedzin architektów, szukających skali porównawczej dla 
swych analogicznych koncepcji.

Niepodobna tu  ominąć klienta, który zgodził się na rea
lizację tego „experym entu” — należą mu się słowa naj
wyższego uznania.

Podkreślić należy wyjątkową dbałość o poziom wykona
nia, P rzy  oglądaniu szczegółów wykonania odnosi się w ra
żenie, iż przedsiębiorcy zatrudnieni na te j budowie odno
sili się do niej nietylko z czysto m erkantylnym  nastawie
niem, lecz wnosili w robotę zapał i zamiłowania do zawodu. 
Zarówno roboty tynkarskie, jak i malarskie, wykończenie 
zewnętrzne (terrazy t żłobkowany), jak  wreszcie wyposa
żenie łazienek dowodzą, iż projektant znalazł w wykonaw
cach idealnych realizatorów swych pomysłów. Tym b ar
dziej należy ten moment podkreślić, iż odbiegające od 
szablonu szczegóły wykonania, szczególnie szkielet i je
go wypełnienie, staw iały wykonawców wobec nowych za
dań, do których musieli swych m ajstrów  i robotników 
przyuczać.

Ten właśnie „experym ent” oraz naprawdę europejski 
wygląd budynku staw iają go w rzędzie najciekawszych ob
jektów budowlanych nowej Warszawy.



V

F ragm ent elew acji od stroni] 
ul. M adalińskiego.





Klatkii schodowa. Winda.

W nętrze pokoju narożnego.



URZĄDZENIE ANTEN^CENTRALNYCH
Wbrew dawniej niestety aż nazbyt często głoszonym za

sadom, stwierdzono ostatnio niezbicie, że nieodzonwnym 
warunkiem dobrego odbioru za pomocą jakiegokolwiek od
biornika począwszy od najprostszego apara tu  detektoro
wego, a skończywszy na luksusowych odbiornikach super- 
heterodynowych jest dobra antena.

W inna ona odpowiadać szeregowi warunków.
Przede wszystkim powinna być umieszczona w takim  

miejscu, któreby gwarantowało je j dużą wydajność jeśli 
mowa o przyjmowaniu fa l elektromagnetycznych. Dalej 
powinna być możliwie izolowana od źródeł wszelkiego ro
dzaju zakłóceń, czy to przemysłowych w postaci motorów, 
szumów pochodzących od aparatów  elektrycznych, silników, 
tram wajów i t.p. lub od wzajemnego oddziaływania poszcze
gólnych odbiorników, pracujących w sąsiedztwie. Oddzia
ływanie to objawia się bądź to we wzajemnym osłabieniu 
odbioru wskutek osłabiającego działania pobliskich ante-i 
czy to gwizdów od odbiorników reakcyjnych.

Jeśli chodzi o stronę zewnętrzną, antena powinna być 
prosta w obsłudze, estetyczna i łatw a w konserwacji.

Wszystkim tym  warunkom odpowiada — stosowana już 
zagranicą od kilku lat — t.zw. antena centralna (nie na
leży je j identyfikować z t.zw. antenam i zbiorowymi). 

Zasada anteny centralnej je s t'n as tęp u jąca :
N a dachu budynku, na możliwie wysokich masztach zo

sta je  zainstalowana jedna tylko antena. A ntena ta  połą
czona jest z umieszczonym gdzieś — przeważnie na stry 
chu, t.zw. wzmacniaczem aperiodycznym, który w jednako
wym stopniu wzmacnia wszystkie sygnały, które dotarły 
z przestrzeni do anteny, następnie za pomocą specjalnego 
kabelka t.zw. małopojemnościowego, wzmacniacz ten jest 
połączony ze wszystkimi mieszkaniami w danym domu i 
zakończony gniazdkiem, podobnie jak  norm alna sieć oświet
leniowa (kształtgniazdek i wtyczek je st jednak odmienny). 
Całość sieci przebiega pod tynkiem, je s t więc dla oka nie
widoczną. Włączenie odbiornika odbywa się za pomocą 
sznura zakończonego odpowiednią wtyczką dwubiegunową, 
w której bieguny są umieszczone koncentrycznie: wewnętrz
ny —  łączy się z anteną, zaś okalający go ekran — sta
nowi uziemnienie.

Oczywiście zastosowanie podobnej instalacji baz wspom
nianego wyżej wzmacniacza je st niemożliwem z następu
jących powodów:

1. Energia otrzym ana ze zwykłej anteny jest zbyt m a

ła, aby mogła zasilić jednocześnie kilkanaście, a naw et kil
kadziesiąt odbiorników;

2. s tra ty  w doprowadzeniach prowadzonych pod tyn
kiem są b. duże;

3. ponieważ umieszczone na wspólnym przewodzie ante
nowym odbiorniki oddziaływałyby na siebie wzajemnie, 
każde gniazdko odbiorcze winno być zaopatrzone w odpo
wiedni f iltr  elektryczny (opór i kondensator stały) zmniej
szającą do minimum wpływ danego odbiornika na resztę 
sieci; f iltr  taki zmniejsza jednak również i natężenie syg
nałów, przedostających się do odbiornika z anteny.

Dla skopensowania tych wszystkich s tra t, powstających 
przy tego rodzaju instalacji, zastosowany je st właśnie wy
żej wspomniany wzmacniacz aperiodyczny, dający odpo
wiednio duże wzmocnienie, aby w dołączonych odbiornikach 
wywołać ten sam efekt, co dobra, indywidualna, bezpo
średnio dołączona antena. Wzmacniacz taki zaopatrzony 
bywa również w odpowiedni elim inator stacji lokalnej, 
dzięki czemu stosowanie eliminatorów w poszczególnych 
odbiornikach sta je  się zbędne.

Insta lac ja  anteny centralnej ma poza tym jeszcze jedną 
cechę dodatnią: mianowicie przestaje istnieć zagadnienie 
konieczności uzientniania anten przez poszczególnych ra- 
dioabonamentów, gdyż antena posiada jedno centralne 
urządzenie odgromnikowe, dzięki czemu przestaje istnieć 
zagadnienie indywidualnego uziemniania anten podczas bu
rzy.

Dla zaoszczędzenia lamp we wzmacniaczu aperiodycz
nym do całości może być dołączone urządzenie zegarowe, 
wyłączające automatycznie urządzenie na okres nocny.

Urządzenia tego rodzaju są również wyrabiane u nas w 
k ra ju  przez Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne w 
Warszawie i kilka takich instalacyj jest już zainstalowa
nych.

Dzięki zainstalowaniu na dachu — w wypadku anteny 
centralnej —  jednej tylko anteny, może ona być wykona
na odpowiednio starannie i solidnie, i zabepieczona od 
wszelkich szkodliwych wpływów pól eketromagn etyczny cli 
przez odpowiedni wybór kierunku, zastosowanie ekranowa
nego odprowadzenia i inne podobne ulepszenia, na które 
poszczególny lokator —  ze względu na ich koszt — rzadko 
może sobie pozwolić. Ponadto zyskuje wygląd zewnętrzny 
budynku. Zam iast całej sieci, drutu jącej niebo, zainstalo
wana jest tylko jedna — przem yślana co do swej konstruk
cji — antena.

INŻ. HENRYK W AGNER 
Gdynia.

O  W SPÓŁCZESNYCH W A R U N K A C H  PRACY IN ŻYN IER A
R eferat wygłoszony w Związku Zawodo

wym Inżynierów Lądowych i Wodnych w 
Gdyni (P. Z. I. B.).

Praca inżyniera je s t jednym z wielu ogniw dzisiejszych 
skomplikowanych stosunków społecznych. Powaga stanu 
inżynierskiego i związana z tym obrona jego praw , może 
tylko wtedy osiągnąć odpowiednie pożądane rezultaty , gdy 
kwestie naszej pracy zostaną przez inżynierów zanalizo
wane pnd kątem powiązania je j z całością. By mo

żliwie dokładnie i szczegółowo rozpatrzeć w arunki, w ja 
kich p racu ją  obecnie inżynierowie, najistotniejszym  jest 
możliwie szczegółowe zanalizowanie samego środowiska ich 
pracy, oraz stosunków w tym  środowisku panujących.

N iejednokrotnie słyszymy lub sami wyrażamy daleko 
posunięte wątpliwości, odnoszące się do zamierzeń, 
względnie realizacji technicznych lub związanych z nimi 
faktam i.

Bezpośrednim skutkiem tego rodzaju głosów winno być 
poszukiwanie możliwości unikania błędów, łub odnalezie



nie ich źródła celem stałego doskonalenia naszej wewnętrz
nej organizacji w naszym własnym kraju .

Niestety krytyka w większości wypadków ogranicza się 
do narzekania i bolesnego żartowania z krańcowych wy
padków, 11 io powodując jakichkolwiek realnych korzyści.

Czas najwyższy byśmy zaprzestali utyskiwać a zaczęli 
tworzyć. Liczba inżynierów, oraz ich stanowisko społeczne 
nie mogą być przez ogól niehonorowane w odpowiedni 
sposób.

Zdanie inżyniera musi zaważyć przy decydowaniu spraw  
będących jego domeną.

Praca inżyniera, zresztą tak samo jak  cały szereg in
nych zawodów, polega w pierwszym rzędzie na stw arza
niu wartości, a w drugim dopiero rzędzie, daje inżyniero
wi możność egzystencji. Jeże1! ktoś odrzuci to założenie, 
dla tego re fe ra t niniejszy stanie się bezprzedmiotowy, gdyż 
oparty jest on na wymienionej zasadzie.

Powołaniem inżyniera jest stwarzanie dzieł sztuki in
żynierskiej. N a tym tle spotykają się inżynierowie w wie
lu dziedzinach życia w najrozmaitszym charakterze.

N a wszelkie dzieło sztuki inżynierskiej, składają się n a 
stępujące fazy je j realizacji: pro jek t i  wykonanie, przy 
czem w wykonaniu należy odróżnić t. zw. kierownictwo 
wykonania mające swój właściwy charakter.

Rozważmy sprawę zgodnie z przytoczonym podziałem.

♦
Projek t. Stykając się z życiem, widzimy jakim  kopciu

szkiem, zwłaszcza dla mniejszych zamierzeń, je s t ta  tak 
ważna część realizacji inżynierskich. Jak  szalenie niedo
statecznie w wielu wypadkach jest projekt opracowywany, 
nie mówiąc już o rozwinięciu pracy w czasie budowy.

Dochodzi do tego, że poszczególne elementy budynków 
są uzgadniane od jednej chwili absolutnej konieczności do 
drugiej. Bez właściwego ujęcia rysunkam i roboczymi, je
steśmy zmuszeni popełniać błędy, które pow tarzają się 
i nie zawsze dają się usunąć bez jakiejś 1 bardziej 
bolesnej operacji. B rak zrozumienia powagi tego czyn
nika, jakim  jest projekt i strona konstrukcyjna, nie- 
asygnowanie n a  te cele odpowiednich dotacji pieniężnych, 
nawet przez najpoważniejsze instytucje państwowe, jest 
powodem s tra t nie dających się wyraźnie określić i abso
lutnie wymykających się z pod kontro 'i odnośnych władz.

Niezależnie od sprawy samych kosztów projektów, nie
ma właściwego zrozumienia, że projekt potrzebuje odpo
wiedniego czasu na to by dojrzał, by mogły być przepro
wadzone wyczerpujące studia i w konkluzji dały najw ła
ściwsze rozwiązanie. Niekiedy projekt potrzebuje znacznie 
więcej czasu aniżeli wykonanie zamierzenia.

Opracowywanie projektu spoczywa bądź w rękach urzę
dów, bądź też inżynierów upraw iających wolny zawód. 
Odnoszę wrażenie, że projekty opracowywane indywidual
nie, opracowywane są lepiej, aniżeli czynią to urzędy. 
Sprawa ta  jest zależna od każdorazowych indywidualnych 
okoliczności. Chodziłoby tu  tylko o wywalczenie dla pro
jektu odpowiednio mocnego stanowiska i właściwego zro
zumienia. \

Przy omawianiu sprawy projektów należy wspomnieć o 
konkursach, które w naszych stosunkach nie należą do po
spolitych, i jeżeli brakuje czasu wogóle na projekt, tem 
bardziej będzie go brakowało dla konkursu.

+
Rozpatrując wszystkie fazy pracy inżyniera, należy ■/. 

kolei poświęcić uwagę systemom przy pomocy których 
realizowane są objekty sztuki inżynierskiej.

Zasadniczo można grupować wykonanie w postaci trzech
systemów, mianowicie: system gospodarczy, przedsiębior
czy i mieszany.

System gospodarczy polega na prowadzeniu budowy bez
pośrednio przez urząd czy też właściciela. Motywem, ja 
ki ma stanowić zasadnicza dodatnia strona tego systemu, 
jest jakoby taniość, m ająca wynikać z unikania obciąże
nia na zysk i innych świadczeń na rzecz przedsiębiorcy, 
oraz bezpośredniość wyboru materiałów i stąd ich wyższa 
jakość.

Jakkolwiek teoretycznie jest to może słuszne, to jednak 
zarówno ze względu na techniczną stronę prowadzenia bu
dowy, jak  również ze względu na czynnik społeczny, uwa
żam system gospodarczy za niewłaściwy. Uzasadnienie te
go poglądu w gronie inżynierów jest zdaje się zbyteczne 
i jakkolwiek można przytoczyć wiele argumentów popie
rających moje stanowisko, przytoczę tylko jeden — czyn
nikiem dającym  maximum wysiłku dla największej wydaj
ności pracy i m ateriału  jest tylko osobiste zainteresowa
nie w te j czy innej formie. Najlepsza zaś wydajność i 
opłacalność roboty (celowość) jest synonimem przyrostu 
gospodarstwa narodowego. Przy budowach państwowych 
nie widzę możliwości zmuszenia „urzędnika" do takiego wy
siłku. Drobne niedopatrzenia ze strony personelu kierow
niczego, urzędowe podchodzenie do każdego zagadnienia, 
mnóstwo przepisów, którymi jest skrępowany każdy 
urząd, nie pozwalają przy najlepszych chęciach, osiągnąć 
części naw et korzyści, jakie pozornie dać winien gospo
darczy system budowy.

Może w troche lepszych warunkach znajduje się osoba 
pryw atna budująca niezależnie, ale i tu  sprawę korzyści 
omawianego systemu budowy należy brać z poważnymi 
zastrzeżeniami. Wchodzi tu  dodatkowo w grę czynnik 
„świadomości technicznej" budującego, gdyż niekiedy ma
my dc czynienia z kompletnymi ignorantam i sztuki bu
dowlanej, będącymi ofiarą własnej zarozumiałości. Ludzie 
tacy dopiero po wybudowaniu, nierzadko czegoś zupełnie 
innego niż poprzednio zamierzali, przychodzą do wniosku, 
że postępowali fałszywie, jakkolwiek poszczególne elemen
ty  budowy były rzeczywiście najlepsze i najtańsze w g ra 
nicach możliwości miejscowych. Należałoby tu  przypom
nieć, że większość osób buduje raz w życiu i doświadcze
nia ich nie m ają możności ujawnić się w następnych rea
lizacjach.

Przejściową fazą od systemu gospodarczego do przed
siębiorczego jest system mieszany.

Zaliczyłbym tu  roboty, których podstawą jest, akordo- 
wanie, połączone częściowo z dostawą materiałów, t. j. 
rozbicie całej roboty na szereg drobnych kompletnych do
staw  budowlanych względnie robót. Przy odpowiednio 
sprężystym kierownictwie, system ten może nie zawieść, 
wymaga on jednak bardzo surowego dozoru i stałego roz
jem stwa w sprawach pomiędzy poszczególnymi wykonaw
cami.

System ten je st szeroko praktykowany przez większe 
firm y, pragnące w ten sposób zabezpieczyć sobie wykona
nie robót w granicach przeprowadzonej kalkulacji, przez 
rozszerzenie liczby osób biorących udział w ryzyku. Jak 
kolwiek nie można zaprzeczyć pewnej praktycznej słuszno
ści takiem u postępowaniu firm , to jednak nadużywanie 
tego czynnika w przedsiębiorstwach zwłaszcza mniej po
ważnych, spowodowało wprowadzenie w przepisach woj
skowych w arunku zabraniającego oddawania większych 
partii robót subprzedsiębiorcom, bez uzyskania uprzednio 
zgody kierownictwa. Zdarzały się bowiem wypadki, iż



przedsiębiorca nie przyjmował na siebie odpowiedzialności 
za wykonaną przez subprzedsiębiorcę robotę, względnie u- 
silował tę  odpowiedzialność przenieść na istotnego wyko
nawcę,

W dzisiejszym stanie rzeczy najbardziej rozpowszech
niony i wymagający najbardziej szczegółowego rozpatrze
nia jest system przedsiębiorczy. Podstawą tego systemu 
jest kalkulacja przeprowadzona przed rozpoczęciem budo
wy przy uwzględnieniu wszelkich możliwych do przewidze
nia okoliczności, a zatem czynnik wykluczający dalej idą
ce ryzyko zarówno ze strony przedsiębiocy jak  również i 
właściciela budowy.

Na podstawie te j kalkulacji przychodzi do ugody mię
dzy stronam i, przyczem przedsiębiorca dolicza sobie odpo
wiedni procent stanowiący pokrycie jego obciążeń, oraz 
przyznający mu odpowiedni zysk.

Tak wyglądałaby spraw a teoretycznie. Zadaniem na
szym jest oświetlić sprawę jak  wygląda ona wpółcześnie 
w życiu.

W dzisiejszym stanie rzeczy, przy technice dostępnej dla 
szerokich w arstw  wykonawców, przy kolosalnym rozpo
wszechnieniu pomocy mechanicznej, k tórej obsługa nie 
wymaga żadnych nadzwyczajnych kw alifikacji, oraz przy 
obecności na rynku technicznym licznej rzeszy wykwalifi
kowanych pracowników’, coraz rzadziej t r a f ia ją  się zagad
nienia techniczne, które w ym agają jakiegoś wybitnego 
przygotowania. Zagadnienia techniczne w lwiej części 
znajdują się w granicach budowmictwa ogólnego i realiza
cja ich w każdej praw ie chwili może znaleźć licznych wy
konawców przygotowanych mniej lub więcej do podjęcia 
pracy.

P raca techniczna jest czynnikiem gospodarczym — mu
si zatem w swoich granicach dawać samowystarczalność, 
t. zn. musi oddawać do kas skarbowych należny im odse
tek na cele państwowe i społeczne. Pozatem winna się o- 
płacać, t. j. dać odpowiedni godziwy procent od kapitału  
zaangażowanego, oraz zarobek dla wykonawców. Pod wy
łażeniem „zarobek" rozumiem nie tylko minimum egzy
stencji, lecz również pewne sumy, które muszą stanowić 
rezerwy personelu. Techniczna bowiem praca jest wysoce 
zależna od sezonu i koniunktury.

Rozpatrując szczegółowo kalkulację, stwierdzić należy, 
że kalkulacja Urzędu i Przedsiębiorcy w lwiej części wy
padków nie zgadzają się między sobą. Przedsiębiorca jest 
na ogół tańszy.

Wychodzę z założenia, że robota odbywa się bez fuszer
ki, z dobrych materiałów i odpowiada stawianym je j żąda
niom technicznym. Jednym słowem, wykonanie je j odbywa 
się po myśli założeń przy formowaniu kosztorysu wstępne
go przez urząd czy też przedsiębiorcę.

Gdzież zatem kry je się rozbieżność?
Zasadniczo każda cena składa się z nast. czynników:
Koszt m ateriału, koszt robocizny i koszty ogólne plus 

dodatek na ryzyko i zysk.
Postaram  się zanalizować te  czynniki, przyczem wycho

dzę z założenia, że zarówno ilości materiałów, jak  również 
ilości robocizny na kalkulowane procesy, są wielkościami 
stałymi, bez względu na to, kto kalkuluje i znajdu ją swo
je omówienie w bogatej literaturze podstaw kalkulacji.

K oszt m ateriału .

Zasadniczo nie powinien różnić się w omawianych kal
kulacjach, jednakże szereg artykułów może przedsiębiorca 
rabyw ać taniej. Tu już mamy pierwsze uzasadnienie roz
bieżności cen, jednakże nie można omawianej różnicy uo

gólniać, dotyczy ona bowiem tylko części materiałów i w 
normalnych stosunkach nie powinna egzystować.

K o szt robocizny.

Tak samo jak  m ateriał — nie powinien odbiegać od kal
kulacji oficjalnej. Mamy przecież ustalone w umowach 
zbiorowych place robotnicze, nawet tam, gdzie nie obowią
zują żadne normy płac, życie je reguluje w dostatecznej 
mierze. Jednakże i tu  pewien odłam przedsiębiorców ma 
możność obejścia zobowiązań umownych względnie wyni
kających z ustaw. Czy bowiem często b rana jest życiowo 
pod uwagę kwestia odpowiedniego wynagrodzenia nadgo
dzin i pracy nocnej?

K o szty  ogółne (generalia).

Stanowią one zestawienie wszelkich obciążeń związa
nych z budową nie wyłączając zysku. Opierając się na 
istniejących m ateriałach i publikacjach (inż. I. L u ft), do
chodzimy do przybliżonego zestawienia, jak  poniżej:

ł M ateriał Robocizna
% %

1. Świadczenia społeczne 11,73
2. Podatki i ubezpieczenia ogniowe 3,9!) 4,72
3. O rganizacja i adm., plac budowy 6,—
4. Personel techn.-adm. (na budowie) o,— 10,—
5. Biuro centralne 2, - 3 -
6. F inansowanie budowy 3,5 3,5
7. Ryzyko i zysk 12,9 15,2

Razem 28,39% 54,15%

Oczywiste jest, że gdyby przedsiębiorca dzisiejszy kal
kulował uwzględniając wymienione obciążenia, nigdyby się 
nie utrzym ał na przetargu.

Ostatecznie stoimy wobec jaw nej niezgodności teore
tycznie wyliczonych kosztów własnych budowy z ceną, ja 
ką za budowę płacimy.

Nie będę wnikał w sposoby, które umożliwiają przedsię
biorcy przy takim  stanie rzeczy egzystować, można było
by tu  wiele powiedzieć i wyjaśnić, w każdym razie poziom 
etyczny firm  wytrzym ujących próbę życia nie zyskuje na 
tym.

Z naszego punktu widzenia odbija się również kalkula
cja na zatrudnionym  personelu. Nie może być mowy o na
tu ralnej selekcji sił fachowych, większość firm  wogóle u- 
nika współpracy „kosztownego" inżyniera, posługując się 
przypadkowym personelem o wątpliwych kwalifikacjach 
pod każdym względem.

Obejrzyjmy się wokoło i zauważmy, jak  wiele firm  po
siada tylko inżyniera w oficjalnym tytule lub takich, któ
re nie m ają naw et tego.

Sprawa budownictwa na tym  tle poszła tak  daleko, że 
naw et w wypadkach wzięcia roboty po możliwych lub lep
szych cenach, niejednokrotnie przdsiębiorca ogranicza się 
do pośrednictwa budowlanego. Całe serie roboty głównej 
przedsiębiorca powierza subprzedsiębiorcom, ograniczając 
swoją pracę do chodzenia za inkasem i sprawowania o- 
gólnego nadzoru nad budową.

Budownictwo w tych w arunkach przestaje być przemy
słem a sta je  się handlem. Myśl twórcza techniczna nie ma 
tu  wiele do powiedzenia. Inżynier został wyrugowany 
przez handlowca.

Taki stan faktyczny nie pozwalał długo czekać na re
zultaty. Jesteśm y w  następstwie świadkami bardzo silne



go kryzysu zaufania prywatnego właściciela budowy do 
przedsiębiorcy. Niedozór, znajdujący swój wyraz w błę
dach wykończenia budowy, powoduje rozsiewanie paniki 
przez właściciela w najbliższym otoczeniu. Panika ta  roz
szerza się coraz dalej. Osoba m ająca zam iar przystąpić 
do budowy, z góry uważa się za ofiarę budowniczego i 
chcąc się zabezpieczyć, przystępuje do budowy systemem 
gospodarczym. Z własnych obserwacji wyniosłem wraże
nie, iż większość narzekań właścicieli odnosi się zazwy
czaj do drobnych naogół i mało kosztownych uzupełnień 
lub poprawek, zazwyczaj po kompletnym wykończeniu bu
dynku. Usunięcie błędów niejednokrotnie nie jest ani 
skomplikowane ani kosztowne. Groszowe naogół poprawki 
i uzupełnienia powodują s tra ty  nie stojące z nimi w pro
stym stosunku i sięgające bardzo daleko.

*
W naszych obecnych stosunkach kierownictwo budowy 

zajm uje swoje właściwe stanowisko w arte również rozpa
trzenia. '

W tym również wypadku musimy stwierdzić brak doce
nienia istotnej wartości właściwie postawionego kierow
nictwa. Budowy prywatne s ta ra ją  się możliwie unikać ko
sztownej, ich zdaniem, pracy inżyniera - doradcy i nieza
przeczonego fachowca. Niejednokrotnie uw ażają za zby
teczne przygotowywanie rysunków roboczych, lub całych 
obliczeń związanych z projektem. Takie staw ianie kwestii 
musi da" opłakane rezultaty, zwłaszcza jeżeli weźmiemy 
pod uwagę niski zazwyczaj poziom zadudnionych przed
siębiorców (taniość), oraz wielkie zróżniczkowanie po
szczególnych drobnych dostawców, Bezpośrednim i nieza
przeczonym skutkiem tego stanu rzeczy jest doświadcze
nie budujących, niestety spóźnione, odnośnie kosztów i ja 
kości budowy .

Budownictwo rządowe — przejaw ia sw'oje zainteresowa
nie prowadzonymi budowami w sposób bardzo różny .

Niekiedy budowy cieszą się tak  daleko posuniętą opie
ką, że przedsiębiorca budujący zostaje ograniczony do sa
mego ty ’ko wykonawstwa, niekiedy musi sam sporządzać 
rysunki robocze i przeprowadzać wszelkie prace pomocni
cze, jakkolwiek umowa tego zupełnie nie przewidywała.

W każdym razie spotykamy tu  daleko posunięte sk ra j
ności. Pracę nawet urzędowego kierownika rozumiem w 
ten sposób, by odpowiedni kierownik budowy posiadający 
właściwe uprawnienia, miał możność osobistego wniknię
cia w istotę prowadzonej przez siebie budowy. Nie może 
być jeden taki kierownik na większą ilość budowli, na któ
rych jako , inspicientów" sadza się ludzi nie posiadają
cych nawet średniego wykształcenia technicznego i któ
rych zadaniem jest jedynie liczyć worki z cementem oraz 
ilość żelaza. Bezpośrednim skutkiem takiego stawnania 
sprawy, są liczne nieprzewidziane roboty, których celo
wość uzasadnia się sztucznie, a które są niezaprzeczalnym 
wynikiem niedostatecznego dozoru ze strony inżyniera-kie- 
rownika budowy.

Muszę tu  zwrócić uwagę na pewną charakterystyczną 
sprzeczność, mianowicie upraw nienia budowlane, stano
wiące tak  poważną kwestię w robotach wogóle, w pracach 
pewnych urzędów czy też instytucji oficjalnych są niekie
dy zupełnie pomijane i zdarza się spotykać na stanowisku 
kierownika, inżyniera, który poza dyplomem nie posiada 
żadnej poważniejszej praktyki.

Stan tak i jest wynikiem niewłaściwego ustosunkowania 
się do własnych ustaw  i rozporządzeń. Nie można pozwo
lić, by każdy z młodych inżynierów zdobywał swe do
świadczenie samodzie'nie od samego początku swej karie
ry  bez oparcia się o doświadczenie starszych kolegów.

*
N a pracy inżyniera charakterystycznie rysuje się sto

sunek urzędu i przedsiębiorcy.

Przystępując do rozpatrzenia tego stosunku muszę u- 
jawnić założenie, iż sądzę, że władze urzędowe nie dążą do 
zupełnego zniszczenia instytucji przedsiębiorstwa budo
wlanego, że przedsiębiorca winien być traktow any jako sa
modzielna komórka gospodarcza opłacająca uczciwie po
datki i dająca zatrudnienie rzeszy pracowników, oraz że 
ustró j nasz nie przewiduje przejścia na system zcentrali
zowania wszelkich prac związanych z realizacją robót in
westycyjnych w rękach rządu. Jednym słowem nie prze
widuję celowego i świadomego niszczenia przedsiębiorcy w 
wyniku realizacji jakiegoś jawnego czy też ukrytego pro
gramu.

Pomimo tych założeń, w wielu wypadkach postępowanie 
urzędu nasuwa daleko idące wątpliwości.

Skoro ktoś z nas ma zam iar kupić sobie jakiś przed
miot codziennego użytku, praw ie nigdy nie będzie się kie
rował wyłącznie tylko ceną, jako podstawą do zakupu. 
Bierzemy pod uwagę wygląd, trwałość, pochodzenie i t.p. 
Przy oddawaniu natom iast robót przedsiębiorcy, jedyną 
podstawą jest tylko cena. Bardzo rzadko bierze się pod 
uwagę konieczność wszechstronnego rozpatrzenia oferty, 
przy uwzględnieniu lojalności danej firm y, fachowości 
zatrudnionego personelu, kierunku technicznego i t.p.

Nie przeczę, że firm y nadużyw ają zaufania i że te nad
użycia znajdują dla nich samych przykry oddźwięk w po
staci drakońskich niekiedy przepisów, twierdzę jednak, że 
instytucja nadrzędna jest w stanie wytworzyć odpowied
nią powagę środowiska budowlanego, tak  jak  powagę biu
ra  stw arza jego szef, jak  powagę szkoły nauczyciel. Przez 
odpowiednie podejście można ukrócić niepoważną konku
rencję i przekonać władze kontrolne, że Państwo tylko na 
tym  zyska. Natom iast instytucje ogłaszające przetargi, 
już na tle samego przetargu powodują niezdrowe licyto
wanie się w dół oferentów. Po ostatecznym ścięciu ceny 
do granicy równowagi akrobatycznej przedsiębiorca pod
pisuje umowę i ma przystąpić do pracy. Podpisanie umo
wy też nastręcza pewne wątpliwości W większości wypad
ków umowa wymaga zatwierdzenia przez organy nad
rzędne, powstaje zatem pewien stan bezumowny a właści
wie stan umowy nieważnej. Terminy i zlecenia na robo
tę m ają jakoby moc obowiązującą, ale umowa nie istnieje 
formalnie. Przedsiębiorca nic nie kwestionuje w oczeki
waniu przewidywanej roboty i z wielką rezerwą rozwija 
w arsztat. Ostatecznie niekiedy po kilku tygodniach przy
chodzi zatwierdzona umowa i praca posuwa się w dalszym 
ciągu z term inam i rozpoczęcia, faktycznie obowiązującemi 
wstecz. Znany mi jest wypadek, gdy jednocześnie z ra 
chunkiem firm y na pierwszą serię robót wpłynęła zakwe
stionowana przez organa nadrzędne umowa, jakkolwiek te 
same organa kazały poprzednio rozpocząć budowę.

Stosunek praw ny urzędu i przedsiębiorcy, u jęty w umo
wę, daje daleko idące zabezpieczenie w stosunku do przed
siębiorcy. Zabezpieczenie to jest egzekwowane bezwzględ
nie, a przepisy są tak  rozległe, że poprostu w miarę in-



terpretacji urząd mógłby każdego przedsiębiorcę dopro
w adzi' do ruiny. Badając pochodzenie przepisów, musimy 
przyznać, że powstały one jako n a tu ra ’n a  obrona przed 
nieuczciwymi dostawcami i niejako sami przedsiębiorcy 
spowodowali ich taką a nie inną reakcję.

Jeżeli chodzi o stan umowny z punktu widzenia przed
siębiorcy, naogół trzeba przyznać, że przedsiębiorca w 
większości wypadków, gwoli dobrym stosunkom z urzędem, 
nic skorzysta z przysługujących mu praw , rezygnując z 
nich dobrowolnie.

W wypadkach bowiem wystąpienia np. na drogę sądo
wą, s tra ty  spowodowane sporem z urzędem, do czasu wy
jaśnienia sporu, przekroczą znacznie,, załóżmy słuszne, 
pretensje firm y, wobec czego przedsiębiorca woli dać za 
wygraną i ustąpić szukając innych, może niewłaściwych 
form pokrycia swej krzywdy.

*

Dla całokształtu charakterystyki środowiska pracy in 
żyniera, muszę wspomnieć o spraw ie wynagrodzenia za 
pracę inżyniera.

Nie mamy w te j dziedzinie jakichkolwiek norm, które 
byłyby honorowane przez pracodawców. W kwestii w yna
grodzeń spotykamy daleko posunięty chaos, przy czym 
wynagrodzenia nie idą w parze z wkładanym zasobem 
wiedzy i pracy.

Pom ijając sprawę w ynagradzania przez przedsiębiorców, 
gdzie inżynier je s t najczęściej zależny od zdania swego 
bezpośredniego szefa, koniunktury, opłacalności budowy 
i t. p., a  zatem od czynników, które ujm uje się zupełnie 
bezpośrednio i życiowo, spraw a wynagrodzeń urzędowych 
znajduje się w mrokach pragm atyk, przepisów i rozpo
rządzeń.

Nie będę twierdził, że inżynierowie na stanowiskach 
urzędowych są źle uposażeni, niekiedy może naw et m ają 
oni uposażenie lspsze niż wielu równorzędnych, ale ude
rzający jest brak  właściwego zrozumienia pracy inżynie
ra  przez urząd oraz odpowiedniego przeskalowania tejże.

Niekiedy odpowiedzialny kierownik większej budowy, 
spraw ujący swe obowiązki zupełnie n a  wysokości zadania, 
otrzym uje uposażenie tak ie same, jak  początkujący inży
nier, a będące kilkakrotnie niższe od uposażenia inżynie
ra, zatrudnionego u przedsiębiorcy, uwzględniając naw et 
wszelkie korzyści dodatkowe, płynące z urzędu jak  eme
ry tu ra , mieszkanie i t.p. W tym  stanie rzeczy znajdujemy 
częściowo uzasadnienie niedostatecznej niekiedy pracy 
urzędu. Inżynier źle płatny korzysta z pierwszej okazji 
zdobycia lepszego stanowiska, pozostawiając swe miejsce 
przygodnemu następcy, rozpoczynającemu pracę od począt
ku w dziedzinie, która m iała już zupełnie zorientowanego 
wykonawcę.

W arunki wyżej omówione zniechęcają w wielu wypad
kach do pracy tych, którzy w rozumieniu powagi wyko
nywanej pracy pozostają na urzędach, względnie powodu
ją  pozostawienie na urzędach elementu mniej wartościo
wego. Ponadto stwarzać mogą podłoże do nadużyć, lub po
szukiwania nielegalnych źródeł (w rozumieniu przepisów 
niektórych urzędów, wszelka praca zarobkowa poza urzę

dem, wykonywana w godzinach pozaurzędowych jest nie
legalna).

*

Wszytko, co dotychczas zostało poruszone w niniejszym 
referacie, stanowi tło, na którym rysuje się praca inżynie
ra, jako obywatela i fachowca.

Wnioski, jakie stąd  wypływają, winny być jasne dla 
każdego. Musimy w a’czyc z niedomaganiami, musimy 
stw arzać odpowiednie zrozumienie pracy inżyniera, oraz 
na każdym kroku akcentować- konieczność napi'awy nie
właściwego traktow ania dziedzin technicznych oraz tego, 
cu się z nimi wiąże.

Każdy kto się zetknie z inżynierem, musi być zupełnie 
dobrze zorientowany przez inżyniera na czem, naszym 
zdaniem, polegają błędy w traktow aniu św iata inżynier
skiego.

A ktualne i najistotniejsze zasady, będące naszymi n a j
bliższymi dążeniami, odnośnie techniki budowania, w yra
ziłbym jak  poniżej:

P ro jek t i  kosztorys  — winny być opracowane po
ważnie i rzeczowo. Konieczność opracowania projek
tu  pod względem konstrukcyjnym, architektonicznym 
i terenowym, a zatem przeznaczenie na ten cel od
powiednich kredytów oraz przewidywanie odpowied
niego czasu.

Techniczny nadzór budowy  — winien być sprawo
wany tylko przez osoby do tego uprawnione, winien 
umożliwiać kierownikowi wejście we wszystkie za
gadnienia z budową związane.

Zm iana klucza przetargow ego  — budowę oddaje 
się do realizacji nie firm ie najtańszej, lecz firmie, 
k tóra na to  najbardziej zasługuje pod każdym wzglę
dem.

F aw oryzow anie solidnych icykonaicców  — jako 
placówek pozytywnej walki z nieuczciwą konkuren
cją oraz celem podniesienia poziomu moralnego prze
mysłu budowlanego. Zwalczanie partactw a.

Opłacalność w ykonyw anych robót — akcentowa
nie zdania inżyniera w wypadkach wszelkich reali
zacji technicznych zarówno podczas samej budowy, 
jak  też eksploatacji.

O dpowiedzialność osobista  — zarówno pro jek tu ją
cego, jak  również kierownika winna być specjalnie 
akcentowana.

Nie powinna się ujawniać dopiero w razie jakiegoś 
wypadku, nie powinna się skończyć z chwilą rozlicze
nia pieniężnego. Przepisy państwowe nie powinny 
rozpraszać odpowiedzialności na komisje, które jako 
ciała kolegialne, nie dają  możności rozwinięcia uzdol
nień poszczególnych członków.

C zynnik społeczny i  narodow y  —  winien przyświe
cać w pierwszym rzędzie każdemu poczynaniu. Wszel
ka decyzja w inna pochodzić z uczuć obywatelskich i 
głębokiego poczucia słuszności.



INŻ. K. STRONCZYŃSKI

IMPORT KOSTKI SZWECKIEJ
'■na

Na zasadzie handlu kompensacyjnego, wzamian za wę
giel kamienny, M inisterstwo Komunikacji nabyło w Szwe
cji 80.000 tonn granitowej kostki nieregularnej.

Nie pretendując i nie mając danych do ujęcia tej tran- 
zakcji z punktu widzenia ogólnej polityki handlowej, z pun
ktu widzenia gospodarczego a szczególniej socjalnego uwa
żam ją  co najmniej za niefortunną.

N abyta w Szwecji ilość kostki pozbawia nasz rynek 
pracy ponad 500.000 robotniko - dniówek częściowo kwali
fikowanych, częściowo niekwalifikowanych. Nie przyjm uję 
pod uwagę dniówek straconych na transport i ładowanie 
kostki do wagonów na stacjach wysyłki, przyjm ując opty
mistycznie, że one skompensują się wyładunkiem ze s ta t
ków i załadowaniem do wagonów w porcie. W rzeczywi
stości, wobec nowoczesnych urządzeń przeładunkowych w 
porcie Gdyńskim, i na tych manipulacjach tracim y sporą, 
lecz trudną do ujęcia liczbowego, ilość dniówek niewykwa
lifikowanych.

Zdawałoby się, że tę kolosalną cyfrę straconych dniówek 
należy zredukować o ilość robotniko - dniówek zatrudnienia 
przy wydobyciu kompensacyjnej ilości węgla. Jednak nie 
miałoby to miejsca, gdyby kompensacja ze strony Szwecji 
nastąpiła w formie fabrykatów, nie produkowanych u nas 
w kraju, np. w postaci statków morskich, niektórych objek
tów uzbrojenia i t. p.

Obecna kam pania pomocy zimowej dla bezrobotnych 
podkreśla jaskrawo słuszność uważania tej tranzakcji conaj
mniej za niefortunną.

Powiększa ona znacznie liczbę bezrobotnych, których 
ilość w jednym tylko rejonie Klesowa na Wołyniu wynosi 
ponad 1500 robotników, zwolnionych z powodu braku •*«.- 
mówień dla naszych kamieniołomów.

Jeżeli do kosztów zasiłków i pomocy zimowej dla tej 
zbędnej ilości bezrobotnych dodamy zmniejszenie wpływów 
podatkowych Skarbu Państw a i wpływu składek Ubezpie- 
ezalni Społecznej oraz premie wywozowe eksportowego wę
gla, płacone w postaci tak  wysokich jego cen na rynku we
wnętrznym ,to tranzakcja ta  nie znajdzie żadnego uzasad
nienia gospodarczego.

Zastosowanie przez Koleje Państwowe wyjątkowo ulgo
wej, poza taryfowej, stawki na przewóz kostki szweckiej 
w wagonach z pod węgla eksportowego, powracających 
z Gdyni przeważnie bez ładunków, jest stanowczo racjo
nalne i uzasadnione, ale jedynie z punktu widzenia gospo
darki kolejowej. Na zmniejszenie globalnej sumy powyżej 
wyszczególnionych s tra t wpłynie to w nieznacznym stopniu, 
a nie może mieć żadnego znaczenia z punktu widzenia so
cjalnego — zmniejszenia liości bezrobotnych.

Tranzakcja ta  m iała być jakoby połączona z wbudową 
tej kostki jako nawierzchni trw ałej na istniejących znisz
czonych odcinkach dróg bitych na warunKach kredytowych 
do la t 10-ciu. Takie ujęcie sprawy złagodziłoby nieco jej 
ostrze pod względem socjalnym, zatrudniając część bezro
botnych i dając nam w przyspieszonym tempie trw ałą na- 
wierczhnię na 60-ciu do 70-ciu kim. dróg. Nie wymagałoby 
to na razie wydatkowania na ten cel środków budżetowych,

pozwalając użyć je na normalne zamówienia kostki w ka
mieniołomach krajowych.

Tymczasem znaczna część te j kostki została przydzielona 
Funduszowi Drogowemu, zaspakajając łącznie z produkcją 
kamieniołomu Państwowego w Janowej Dolinie całkowite 
jego zapotrzebowanie, i musi być wbudowana ze środków 
budżetowych.

Reszta kostki szweckiej pojawiła się na rynku ogólnym. 
Do przetargu w dniu 23.XI. r. b. na dostawę materiałów 
brukowych dla Zarządu m. st. W arszawy „Skarboferm ”, 
mający powierzoną sprzedaż kostki szweckiej, zaoferował 
całą żądaną ilość 20.000 tonn po cenie prawie te j samej, 
jaką oferowały kamieniołomy granitowe krajowe, które da
ją  wpływy podatkowe i ubezpieczeń społecznych, a nie ko
rzysta ją  z żadnych ulg, gdy kostka szwecka jest zwolniona 
od cła i stosuje się do niej specjalnie niskie stawki kolejo
we. Ulgi te nie wystarczyły jednak Skarbofermowi. Posta
rał się jeszcze o okólnik M inisterstw a Spraw Wewnętrznych 
(z dn. 14.XI r. b. N r SG 9 4 -4 3 /2 )  „Do PP. Wojewodów 
(wszystkich), Przewodniczących Wydziałów Powiatowych, 
Prezydentów m iast wydzielonych”, a więc do wszystkich 
niemal odbiorców kostki, rozumiany jako polecenie nabywa
nia kostki szweckiej, rozprowadzanej na rynku przez S kar
boferm, bo inaczej nie miałby właściwie racji bytu.

Kostka szwecka już zaczęła przybywać, jak głosi notatka 
korespondenta K uriera W arszawskiego z Gdyni w numerze 
z dnia 24.XI r. b. Przed tą  datą zostały już przeładowane 
ze statków  do wagonów kolejowych w Gdyni dwa transpor
ty  po 2.800 tonn każdy.

Jeżeli więc jest zbyt późno, aby powstrzymać dalsze 
transporty  kostki szweckiej, należałoby, aby czynniki m ia
rodajne zechciały zbadać zagadnienie wszechstronnie tak  
z punktu widzenia ogólno gospodarczego jak  i socjalnego, 
nie uważając tego jako precedens do dalszego stosowania 
w przyszłości.

Rozwijający się dopiero nasz przemysł kamieniołomowy 
nie może być traktow any jak  kopciuszek, którego kosztem 
najłatw iej, idąc po linii najmniejszego oporu, łatać wszel
kie dziury porozumień kontyngentowych w stosunkach han
dlowych z zagranicą. A robi się nowa próba w tym  kie
runku: firm y włoskie zabiegają o sprowadzenie do Polski 
z Italii materiałów okładzinowych dla swych budynków 
znowu w formie kompensaty, tym  razem za produkty rol
nicze.

Żaden inny przemysł nie zawiera w swej produkcji tak  
znacznego, dochodzącego w niektórych wypadkach do 90-ciu, 
odsetka robocizny w swej cenie własnej, jak  to ma m iej
sce w przemyśle kamieniołomowym. Zbyt więc poważną 
rolę odgrywa pod względem socjalnym, aby go można było 
lekceważyć, dlatego, że nie jest dostatecznie zorganizowa
ny i przez to nie może, jak  się okazuje, dość skutecznie 
zaznaczyć swojej wagi tak  pod względem gospodarczym 
jak  szczególniej socjalnym, i to między innymi na terenie, 
wymagającym specjalnie troskliwego traktow ania tych 
dziedzin, jakim  są nasze kresy wschodnie, posiadające je 
dyne dotąd zdatne do eksploatacji złoża granitowe.

Nauka jest w yn ik iem  dośw iadczeń Twoich poprzedn ików  
Twoje dośw iadczenie niech będzie naukq d la  następców



IN Z . 1*. JAKOW LEW .

KOLEJ L IN O W A  W KR YN IC Y
więc może juz za kuka miesięcy będziemy mieli 2. w 

Polsce sportowo - turystyczną kolej linową, — tym  razem 
nie wiszącą, jak  w Zakopanem lecz terenową. Projekt 
wstępny już jest gotów: wykonało go Biuro Projektów i 
Studiów M inisterstwa Komunikacji. T rasa je st wytyczo
na. Prowadzone są obecnie szczegółowe badania grun tu  i 
rokowania finansowe.

Tym razem, — wobec świetnych wyników finansowych, 
otrzymanych przy eksploatacji Zakopiańskiej kolei lino
wej na Kasprowy, — wszelkie możliwe utyskiwania na te 
mat nieracjonalności lokowania pieniędzy publicznych w 
rzekomo wątpliwe imprezy, jak  turystyczna kolej linowa,
— sta ją  się nieaktualne. Istotnie, •— frekwencja i dochód 
kolei na Kasprowy przeszły wszelkie przewidywania, przy
jęte w projekcie: bywają dnie, kiedy kolej wprost nie jest 
w stanie przewieść wszystkich życzących jechać. Okazało 
się więc, że i w Polsce kolej turystyczna, kolej — „zabaw 
ka”, — nie tylko nie je s t inwestycją wątpliwą, ale jest 
inwestycją ren tu jącą się już od pierwszego dnia po otwrar- 
ciu.

Jeżeli dalej uprzytonmimy sobie, że budowa kolei na 
Kasprowy dała około 2,5 milionów godzin pracy robotni
kom polskim, że zwiększyły się, i to na stałe, zarobki m iej
scowych górali - dorożkarzy, samochodów i autobusów 
(takiego ruchu w Kuźnicach jeszcze nie było nigdy), 
wzrosła, rośnie i rosnąć jeszcze będzie frekwencja tu ry 
stów w Zakopanem. Kośną więc zarobki całego przemysiu 
turystyczno - hotelowego, wszystkich pensjonatów, hoteli, 
restauracji i całej arm ii ich dostawców, oczywiście nie 
tylko miejscowych ale z innych miast.

Coraz więcej ludzi zjeżdża się tam  z całej Polski: ro
śnie ruch na poczcie i kolei. Powstawać muszą nowe, do
godniejsze, szybsze, bezpośrednie połączenia, motorowe 
„torpedy", zniżki kolejowe, — a wszystko to znów wywo
łać musi nową falę zwiększenia frenkwencji.

F ak t udostępnienia dla zwykłych ludzi szczytu Kaspro
wego z panoram ą górską, na wysokości 2000 metrów, da
je  oczywiście jeszcze nową falę.

Rozwija się ruch budowlany. Dzięki kolei linowej, Za
kopane otrzym uje nie tylko dobrą, ale poprostu w spaniałą 
szosę kostkową do Kuźnic i nowe komfortowe autobusy. 
Zakopane cywilizuje się w tempie przyśpieszonym. I wszy
stko to rozwija się „crescendo", jak  kula ze śniegu.

Gdy sobie wszystko to na chwilę uprzytomnimy, —• wte
dy dopiero zrozumiemy całą wartość te j napraw dę pożyte
cznej inicjatyw y twórczej.

Aczkolwiek kolej linowa w Krynicy będzie 6 razy m niej
sza, a bilety 15 razy tańsze, aniżeli w Zakopanem, jednak 
niewątpliwie należy oczekiwać, że w rozwoju Krynicy ode
gra ona rolę analogiczną.

Ko’ej ta  będzie spełniać następujące 4 zadania: sporto
we, widokowo - turystyczne, kuracyjne i rozrywkowe.

Dolny punkt wyjścia projektowanej kolei znajduje się 
na skraju  parku, u wylotu to ru  saneczkowego, tuż przy 
głównej alei Krynicy, pomiędzy Pałacykiem Pana Prezy
denta Państw a, a  początkiem ulicy Pułaskiego. Górny ko
niec znajduje się na szczycie Góry Parkowej, obok piętro
wej altany widokowej i obok początku toru  saneczkowego, 
na wysokości 7.°»0 m nad poziomem morza.

*

Całkowita długość w linii poziomej 640 m, wzniesienie 
w pionowe 160 m, pochyłość od 17 do 25,5%. Profil podłuż- 
0  ny ma 3 załamania. W planie tra sa  przedstawia linię 

5 prostą.
- X Zadania kolei.

W zimie kolej będzie dowozić na szczyt Góry Parkowej 
amatorów mocno emocjonującej jazdy saneczkowej oraz 
tłumów publiczności przyglądającej się tej jeździe wzdłuż 
specjalnej ścieżki, idącej obok toru saneczkowego, Tor ten 
długości 1,5 km, o pochyłości dochodzącej miejscami do 
15%, w ije się serpentyną po zboczach Góry Parkowej. Na 
licznych i dość ostrych wirażach, górna krawędź zewnętrz
na wznosi się czasem na 7 metrów nad dnem toru  i docho
dzi zupełnie do pozycji pionowej, tak  że jazda na tych wi
rażach przedstaw ia widowisko całkiem osobliwe: sanki i 
jeźdźcy pędzą z szybkością 60 km na godzinę w pozycji 
odchy'onej praw ie że pod kątem prostym do pionu.

Pozatem niezalesione stoki góry od strony południowej 
i północno - zachodniej tworzą w zimie piękne zjazdy n a r
ciarskie. ■

Widok ze szczytu Góry Parkowej na całą okolicę, na 
wszystkie 4 strony, je s t niezwykle piękny i malowniczy. 
Dojście zaś do niego ścieżkami o spadkach 10 — 15%, dla 
przeważnej części publiczności, zjeżdżającej do Krynicy, 
je s t bardzo uciążliwe, a dla znacznej części gości — p ra 
wie wykluczone. Chodząc, — chcąc — nie chcąc, — po 
wiecznie przepełnionym „Deptaku" zdrojowym, iudzie po
prostu nawet nie m ają wyobrażenia o tych widokowych i 
spacerowych możliwościach Krynicy. Dojazd do szczytu 
góry koleją, za cenę biletu tramwajowego, otwiera nowy



piękny teren spacerowy, łatw y i dostępny dla wszystkich.
Dalej, — na szczycie przewiduje się budowa kawiarni, 

plaży i szereg innych urządzeń leczniczych, wypoczynko
wych i rozrywkowych. Bez kolei oczywiście wszystko to 
nie miałoby żadnej racji bytu.

T orowisko.

Kolej jest 1-torowa, z automatyczną m ijanką systemu 
Abta pośrodku. Szerokość toru 1,00 m etr. Szyny norm al
ne, kolejowe, staroużyteczne, o wadze 28 kg/m  na podkła
dach drewnianych.

Najwyższy nasyp wynosi 5,50 m, najgłębszy wykop
4.00 m. G runt na całej długości trasy , do głębokości od
1.0 do 2,0 m — skalisty, składający się z kamieni, gliny 
i piasku. Poniżej znajduje się tw arda skała piaskowca.

Dla umocowania szyn, w celu powstrzymania ich od 
spełzania wdół przewidziane są co 50 — 60 m betonowe 
lub kamienne bloki oporowe.

Nad torem saneczkowym i idącą obok drogą spacerową, 
oraz nad jedną z alei spacerowych w parku, kolej przej
dzie małymi wiaduktam i z żelazobetonu o rozpiętości 6 m
i 4 m. Kilka innych dróg spacerowych i jedna jezdnia 
przeprowadzono biyJą wiaduktami drewnianymi ponad to
rem kolejowym. Pozostałe drogi piesze będą odprowadzo
ne w inryrr. ł icrunku.

Oba budynki stacyjne, górny i dolny, — pro jek tu ją się 
lekkiej konstrukcji drewnianej typu pawilonowego, na 
fundamentach z kamienia miejscowego. Ogólna kubatura 
nasypów wyniesie około 7000 m sześciennych, wykopów — 
około 4000 m. Przy załamaniach profilu, t. j. przy zmia
nie pochyłości zastosowane będą łagodne łuki parabolicz
ne, a to w tym  celu, ażeby lina przy największym nawet 
naciągu nie mogła zeskoczyć z rolek umocowanych pomię
dzy C ynami na całej długości toru.

B ezpieczeństw o ruchu.

Ruchem kieruje m aszynista znajdujący się na stacji 
górnej. Oprócz urządzeń dla puszczania w ruch i zatrzy
mania, w kabinie maszynisty znajdują się 3 hamulce: ręcz
ny, elektryczny i automatyczny, który działa, gdy szyb
kość wagonów sta je  się nadm ierną. Ponadto każdy wagon 
posiada 2 hamulce ręczny i automatyczny, zatrzym ujący 
wagon w w’ypadku, gdyby się lina ciągnąca zerwała. Dla 
jeszcze większego bezpieczeństwa wagony są cały czas po
łączone telefonicznie ze stacją górną.

K o szt budowy.

Koszt budowy wyniesie około 400.000 zl, z czego na po
szczególne roboty przypada:

roboty ziemne 10%
mosty 10
budynki 17
nawierzchnia 8 
urządzenia mechaniczne i
elektryczne 50

wodociąg 5

Rentowność.

Przewiduje się, że w dnie pogodne, których ilość ocenia 
się na 270 w ciągu roku, — kolej będzie przewozić śred
nio po 600 pasażerów dziennie (stanowi to zaledwie 25% 
pelnaj zdolności przewozowej). — wyniesie to 162000 pize- 
jazdów na rok. Przypuśćmy, że połowa pasażerów prze- 
jedzie tam  i z powrotem, reszta zaś tylko w jedną stronę, 
na górę, a na dół zejdzie piechotą. Otrzymamy wtedy do
chód brutto  około 65.000 zł. Cena biletu przewiduje się 50 
groszy tam  i spowrotem i 30 groszy w jedną stronę.

U rządzenia mechaniczne i elektryczne.

System ruchu kolei („Funiculaire", Standseilbahn") po
lega na tym, że 2 wagony są połączone liną napedną bie
gnącą na rolkach pomiędzy szynami i przewiniętą przez 
koło napędne na stacji górnej, poruszane motorem elek
trycznym o sile 60 KM. Gdy jeden wagon idzie do góry, 
drugi jednocześnie opuszcza się na dół. Gdy jeden wagon 
znajduje się na stacji górnej, drugi jest na stacji dolnej. 
Oba wagony m ijają  się po środku trasy  na autom atycz
nej beziglicowej i nieprzesuwnej mijance systemu Abta.

P rąd dostarczać będzie elektrownia zdrojowiska, która 
posiada prąd  wysokiego napięcia 6000 Volt, o sile 600 KW, 
z czego obecnie zużywa się tylko 350 KW, P rąd  ten będzie 
transform owany do użytku kolei na prąd tró j - fazowy 
380/220 Volt.

W agony.

Wagony i cala maszyneria ma być wykonana w kraju . 
Pojemność każdego wagonu 30 miejsc siedzących i 10 sto
jących, miejsca dla konduktora i platform a dla saneczek, 
którą na lato można zdjąć. Pomost wagonu i siedzenia są 
urządzone w kształcie schodów o pochyleniu średnim 25%. 
Szybkość jazdy 3 m/sek. Przejazd w jedną stronę 4 minu
ty, razem z postojami 6 minut. Ilość kursów na godzinę
10, co daje możność przewiezienia 400 osób na godzinę w 
każdą stronę.

W ydatki roczne wynieść mogą:
%% od kapitału  24000 zł
P rąd  elektryczny — g ra tis  —  zl
Sm ary itp. 1000 zł
Personel 12000 zł 
U trzym anie toru, budynków i maszyn

średnio 0000 zł
R aty  na kap itał renowacyjny 7000 zł

Razem
Czysty dochód zatem wyniesie

50000 zł 
15000 zł

Amortyzacja, czyli roczne wpłaty na kapitał renowacyj
ny zostały obliczone z uwzględnieniem %% składanych 
według norm przyjętych w praktyce europejskiej.

A więc trwałość objektów przyjm ujemy:
budowle betonowe la t 40 
budynki drewniane, oraz urządzenia me

chaniczne i elektr. „ 30 
mosty drewniane i nawierzchnia „ 15 
wagony „ 10 
liny „ 5

W ten sposób przewidywany minimalny czysty dochód 
roczny przedsiębiorstwa wyniesie 4% superdywidendy plus 
6% dywidendy na kapitał pożyczony, czyli razem mini
mum 10%, od włożonych kapitałów.



INŻ. ANTONI SZUMAN,
Kier. Pozn. S tacji Doświadczalnej.

BADANIE BELEK W Z M O C N IO N Y C H  
W Y S O K O W A R T O Ś C IO W Ą  STALĄ „C EN TR U M

Na drugim  Kongresie Międzynarodowego Związku Bu
dowy Mostów i Konstrukcji w Berlinie, w referatach  do
tyczących żelbetu, zwracano uwagę na konieczność łagod
nego zaokrąglania odgięć ukośnych i dobrego zakotwicze
nia wkładek żelaznych.

Takie uzbrojenie sta lą wysokowartościową było przed
miotem ciekawych referatów : prof. O, G rafa z, D arm 
stadtu i d r inż. Gehlera. Ten ostatni podkreślił korzyści, 
wynikające z możności podwyższenia naprężeń w wkład
kach do 1800 kg/cm", a  w wyjątkowych wypadkach n a 
wet do 2200 kg /cn f, wymagał jednak przy zastosowaniu 
stali wysokowartościowej lepszego betonu, o wytrzymało
ści minimalnej 225 kg/cm 2.

Poznańska S tacja Doświadczalna m iała doskonałą spo
sobność w swoich badaniach znalezienia zupełnego po
twierdzenia zaleceń wyżej wymienionych prelegentów. Na 
wniosek bowiem firm y „Pedab“ z Torunia przeprowadzo
no badania belek żelbetowych, wzmocnionych:

,) Zwykłą sta lą zlewną A 35.
b) S talą wysokowartościową ,.Centrum", 

według badań Politechniki W arszawskiej, 
właściwości:

sunku: 0,4.

Beton odpowiedni sporządzono jak  następuje:
Cement m arki .,Goleszów" — wykazał według badań 

normalnych, przy tężeniu pod wodą, z piaskiem wzorco
wym:

na ciśnienie po 28 dniach: R a =  435 kg/cm 1
a b. rM =  43,3 „ „ 

Mieszankę dla betonu belek prostych ustalono jak  nastę
puje:

Cementu 450 kg na 1 n f  betonu.

Wodv: ----  - -  0.4.
c

Jako kruszywo użyto poznański żwirek natu ra lny  z do
daniem tłucznia wapiennego „Piechcin" w stosunku 3 : 2, 
t j. 3 części piasku przechodzącego przez sito 4 mm 0
2 części żwiru (+  tłuczeń wapienny, pozostający na tym  
sicie), przechodzącego przez sito 20 mm 0  .

Prócz belek zrobiono 3 walce „A" i 3 walce „B" i 3 
„ósemki". Walce te  i „ósemki" poddano tężeniu kombino
wanemu, 10 dni stale pod mokrymi płachtami, 17 dni n a  
powietrzu w tem peraturze 18’ C.

-90- -90- 1 Z. c.
12

~ C
12

i>

i i i -
$4 il

X__1
- 2,00 ■ 
■ 2,20 -

sta lzlem a stał .Cen/nim" 
Fź -3,39cm1 Fi*Z,2Gan*

wykazującą
następujące

. • 1-

Przekrój karbowany —  rzeczywisty przekrój 1.7110 cnf 
Siła przy granicy plastyczności 7300 kg
„ zryw ająca 9050 „

Granica plastyczności 4267 „
Wytrzymałość na rozciąganie 5289 „
Wydłużenie pr. Li =  10 do, % 7 —
Przewężenie --------

Belki zrobiono w w ym iarach: 12 X 12 X 220 cm.
3 belki otrzymały wzmocnienie 3. prętam i zwykłej sta 

li A 35, 12 mm 0  , o przekroju całkowitym F  =  3,39 
cm3. Oznaczono je : Z., Z;, Z3.

3. belki otrzym ały wmocnienie 2-ma prętam i stali „Cen
trum " o przekroju całkowitym F  — 2 26 cm'. Oznaczono 
je : Ci, Ca, Ca .

Było koniecznym, aby beton wykazywał wytrzymałość 
wyższą, niż 400 kg /cnf, aby osiągnąć możliwośćć zniszcze
nia belek przekroczeniem wytrzymałości n a  rozciąganie 
żelaza; zatem beton o minimalnej wytrzymałości: Rx =  
~  400 kg/cnf. Beton taki musi być urabialnym  przy sto-

R ys. 2.

Pierwszych badań dokonano na prasie systemu Tonin- 
dustrie Berlin do łam ania belek próbnych o sile łamiącej 
5100 kg (rys. 2). W ynik tych badań był następujący:

Belka Zi wzmocniona zwykłą sta lą zlewną A 35, trzema 
prętam i 12 mm 0  , z których środkowy odgięty był u- 
kośnie, uległa zniszczeniu przy sile cisnącej V  =  2290 +  
+  54 =  2344 kg. Siła ta  wystarczyła do przezwyciężenia 
wytrzymałości łamiącej przy wielkości momentu M  =
— 105480 kgem, naprężeniu cisnącym w betonie — 294 
kg/cm 2, naprężeniu ciągnącym w żelazie — 3350 kg/cm 2, 
naprężeniu ścinającym — 10,5 kg /cnf.

N atom iast be'ka wzmocniona sta lą  wysokowartościową 
„Centrum " Ct, została zniszczona przy sile cisnącsj P  — 
=  1862 +  52 =  1914 kg, momencie M  =  86130 kgem, 
naprężeniu cisnącym w betonie — 270 kg /cn f, napręże
niu ciągnącym w stali —  4000 kg /cn f, naprężeniu ścina
jącym  — 8,4 kg /cn f.

Wyniki badań 4 analogicznych belek z takiegoż betonu, 
dwóch belek Z- i Z.i wzmocnionych 3-ma prętam i 12 mm 0  
zwykłej stali zlewnej, i dwóch belek C2 i Ca wzmocnionych 
2-ma prętam i sta li „Centrum" były następujące:

Belka Ca uległa zniszczeniu przy sile P  — 2135 kg, za
tem  przy momencie M  — 96120 kgem, naprężeniu cisną
cym w betonie — 300 kg /cn f, naprężeniu ciągnącym w 
sta li —  4500 k g /c n f  naprężeniu ścinającym —  9.35 
kg /cnf.

Belka Ca uległa zniszczeniu przy sile P  — 2476 kg, za
tem  przy momencie M  — 111420 kgem, naprężeniu cisną- 
trum " o przekroju całkowitym F  =  22,26 cm2. Oznaczono 
cym w betonie 346 kg /cn f, naprężeniu ciągnącym w żela
zie 5180 kg /cn f, naprężeniu ścinającym 10.5 kg/cm 2. 
Zniszczenie belek uwidacznia fo tografia (rys. 3).

N a pierwszy rzu t oka podpada, że zniszczenie be'ek Z f 
i Zx (zniszczenie belki Zx było zupełnie takie sam e), nastą
piło pod wpływem innych naprężeń, niż belek Ca i Ca (zni
szczenie belki Ci było również takie same).

U belek Z nastąp iła  przy najwyższej sile rysa środ
kowa, k tóra przy dalszym działaniu siły zwiększała się, 
przyczem nastąpiło  w końcu zmiażdżenie betonu w w arst
wach górnych.



R ys. 3.

U belek „C“ nastąpiła przy sile cisnącej nagła rysa w 
miejscu odgięcia wkładki ukośnie, a przy dalszym działa
niu siły, rozerwanie poniekąd wybuchowe betonu, z pewną 
oetonacją. lak ie  charakterystyczne zniszczenie belki uwi
dacznia fotografia przy Cz. Położenie wkładek je st u tej 
belki dokładnie narysowane. We wszystkich 3. wypadkach 
^.niszczenia belek „C" nie zauważono najmniejszych zary
sowali w środku belki, co wskazuje, że naprężenie ciągną
ce stali nie były przezwyciężone, nawet przy naprężeniu 
ciągnącym: 5180 kg /cnr.

Chcąc mieć próbę badań zujiełnie analogiczną do badań 
z belkami „Z“, poddano ciśnieniu 4. belkę C, z 3. wkład
kami stali „Centrum" 12 mm 0 ,  z których środkowa 
była odgięta ukośnie. Chcąc uzyskać wynik złamania bel
ki przez przezzwyciężenie sił ciągnących w stali, zwięk
szono tylko szerokość belki na 15 cm (rys. 4).

-15

Walce 80 mm 0  Ra

Walce 100 mm 0  R-,

Ib 28

R ys. 5.

tłucznia wapiennego, jak to uwidacznia fo tografia (rys. 
5) .

Badania walców w dniu 10.XI.30 r. dały wyniki dla:
520 +  530 +  520 =  52;, k g /W  

3
414 +  415 +  400

Walce 80 mm 0  R =«

Walce J60 mm 0  Rn 410 kg/cm 2

Fż =43 5  c o t2 

R ys. A.

Badanie w dniu 10 listopada 1936 r. dało wynik nastę
pujący:

Zniszczenie belki nastąpiło zupełnie analogicznie jak  
przy belce „ C “. Rozerwanie betonu przy działaniu dal
szym siły, już po nastąpieniu pierwszego zarysowania by
ło tak  silne, że kawałki zostały odrzucone przy silnej de
tonacji. Siła łamiąca „I‘“ była 3260 kg. Moment M =  
14700 kgcni; 350 kg /en r; a ; =  4600 k g /cn r;
z  — 12,1 kgcm.

Aby ustalić właściwości betonu, zrobiono próby cemen
tu „Golesztów“ z piaskiem normalnym, uzyskując wyniki, 
jak już wyżej wspomniano:

R* =  434,5 kg; r>br.n  =  43,3 kg/cm 3.
Wyniki badań walców, przeprowadzone równocześnie z 

badaniem łamania belek, dały poniższe wyniki:
W dniu 22.IX.1936 r.

_  440 +  476 +  460 
3

_  420 +  430 +  425 
3

„Ósemki" betonowe na rozciąganie: 
kg/cm3.

Podpada tu, że wytrzymałość na rozciąganie betonu dało 
w średniej z 3. prób zupełnie ten sam wynik, co badania 
cementu na rozciąganie z piaskiem normalnym.

Przy rozciąganiu betonu rozerwane zostały ziarna

Pomimo, że- chcąc uzyskać beton o jeszcze wyższej wy
trzymałości, niż dla belek Ci — Ca, wzięto s>00 kg zam iast 
450 kg cementu na 1 m betonu, uzyskano wytrzymałość 
walcową większą tylko dla walców A, natom iast mniej
szą dla walców B.

W ytłumaczenie tego fenomenu jest trudnym  tym  wię
cej, że wyniki pojedyńczych 3 próbek bardzo małe wyka
zują odchylenia.

Przyczyny zniszczenia belek ,,C“ nie mogą leżeć ani w 
przezwyciężeniu naprężeń ciągnących w stali „Centrum", 
nie zauważono bowiem w środku belki naw et śladów zary
sowali, ani w przezwyciężeniu naprężeń cisnących, ani 
wreszcie przez przezwyciężenie naprężeń ścinających w 
betonie, które pozostają jeszcze w granicach dopuszczal
nych d:a betonu:

, t =  0,03 . 410 =  12,3 kg/cnr'.
Naszym zdaniem zniszczenie belki leży w siłach we

wnętrznych, powstających w zgięciach wkładki odgiętej 
ukośnie. Zniszczenie wszystkich 3. belek wzmocnionych 
wysokowartościową stalą , Centrum" nastąpiło w miejscu 
odgięcia wkładki. Wkładka ta  miała wymiary podane na 
rys. 6.

\ - 2
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=  459 kg/cnr

=  429 kg /cnr

=  43.3

R ys. fi.

Widzimy, że odgięcie nie było pod 45', lecz miało oko
ło 50°, poza tym nie wykazywało przepisowego łagodnego 
łuku o promieniu 10 — 15 d. To też pod wpływem więk
szej siły ciągnącej, dążącej do wyprostowania wkładki, 
powstały siły ciągnące w betonie, które musiały go wresz
cie rozsadzić.

Z braku dalszych wkładek stali „Centrum", dalsze ba
dania z belkami uzbrojonymi wkładkami o łagodniejszych 
łukach, lub wreszcie o wkładkach prostych, przy przeję
ciu nadm iaru naprężeń ścinających przez strzemiona, nie 
mogły być dotychczas przeprowadzone.



PR O D U KC JA CEG ŁY W  O KR ĘG U  PO D W AR SZAW SKIM
(M) W dążeniu do najwszechstronniejszego oświetlenia 

problematu cegły podjęliśmy próbę zobrazowania, możli
wie wiernego, produkcji i rozlokowania źródeł produkcji 
cegły zarówno pełnej jak  i dziurawki w okręgu zwanym 
podwarszawskim.

Liczba cegielń rozlokowanych dookoła W arszawy w pro
mieniu około 50 km, a znajdujących zbyt dla swej produk
cji w stolicy i okręgu z nią ściśle związanym, przekracza
60.

Produkcja cegły pełnej i niewielkiej ilości dzurawki do
konana przezj te cegielnie w roku 1936 osiągnęła około 270 
milionów sztuk, co zaspokoiło rozmiary ruchu budowlane
go, odpowiadające w przybliżeniu 3,5 milionom m3 budyn
ków. W skazuje to na fak t, że w r. b. W arszawa i okolice 
nie mogły się obyć bez sięgnięcia do dalszych również okrę
gów produkcji cegły.

Teoretyczna zdolność produkcyjna tych zakładów jest 
znacznie większa, jednakże liczyć się należy z trudnościa
mi praktycznymi, natury  finansowej ja k  też i atm osferycz
nej, które stoją zwykle na przeszkodzie pełnemu wykorzy
staniu te j teoretycznej zdolności produkcyjnej. W roku bie
żącym niewąitipliwą rolę czynnika hamującego odegrały do
datkowo niepokoje na rynku pracy i znane wypadki zwią
zane z reglam entacją ceny cegły.

Dla zorientowania czyteników w t. zw. podwarszawskim 
okręgu podajemy obok mapkę zawierającą rozlokowanie 
cegielń, wielkość i rodzaj produkcji (w skali przestrzennej) 
cegły pełnej z uwzględnieniem cegły ręcznej (czarne pole) 
i maszynowej (białe).

Rejon produkcji podzielony jest ze względów komunika
cyjnych na dwie części: prawy brzeg Wisły i lewy i kolej
ną num eracja odnosi się oddzielnie do każej z tych części.

Czytelnicy, analizując mapę, m ają możność zorientowa
nia się w możliwościach dostawy cegły i źródłach jej za
kupu ze względu na miejsce budowy.

Załączony spis cegielń odpowiadający numeracji zazna
czonej na mapie wskazuje ponadto na liczbowe rozmiary 
ich produkcji.

Skróty oznaczają: p r — produkcja; m — milion; cr — 
cegła ręczna, cm — cegła mayszynowa.

Cegielnie lewego brzegu Wisły.

1. Koło — pr 3 m cr
2. Bliznę — pr 2 m cr
3. Odolany — p r 2 m cr
4. Jelonki — p r 3 m cr
5. Karolin — p r 2,2 m cr
6. Skorosze — p r 3,6 m cr
7. Szczęśliwice — p r 5 m cr
8. Zofiówka — p r 3 mi cr
9. Kopytów — p r 7 m  (cr 4,6; cm 2,4)

10. Błonie — p r 3,25 cr
11. Kuznocin — p r 3 m (cr 1,8; cm 1,2)
12. Krosna-Paulina -— Julianów — pr 8,5 m (cr 3,5; cm 5)
13. Krosna — p r 3 m cr
14. Pruszków p r 4 m  cr
15. Brwinów; — p r 4 n i cr
16. Henryków — pr, 3 m  cr;
17. Natolin — p r 3,75 m  (cr 3,5; cm 0,25)
18. Władysławów — p r 3 m cr
19. Chlewnia — p r 4,3 m cr

20. Grodzisk — p r 2 m cr
21. Dąbrówka Wilanowska — pr 6 m cr
22. Chylice — p r 5 m (cr 3,8; cm 1,2)
23. Obory — p r 4 m cr
24. Gołków — pr 4,75 cr
25. Leścer (Baniocha) — p r 12 m (cr 7; cm 5)
26. Szumski — p r 3 m cr
27. Rozalin — p r 3 m cr
28. Marki Grójeckie —i p r  4,5 m (cr 1,8; cm 2,7)
29. Moczydło — p r 3 m cr
30. Kopana — pr 2 m cr
31. Żbików — p r 3 m cm

Cegielnie prawego brzegu Wisły.

1. Kosewo — p r 3,5 m (cr 1,5; cm 2)
2. W ierzbica — p r 2.5 m (cr 2,3; cm 0,2)
3. Radzymin (Kotkowski) — p r 5 m  cr
4. Różewo — p r 3 m  cr
5. Leopoldynów — p r 3 m cr
6. Wojciechów — pr 3 m cr
7. Słupno — pr 4 m cr
8. W awrzyna — p r 5 m cr
9. Słupko (Sowacki) — pr 5 m cr

10. Halberówka — p r 6 m cr
11. Rościszewo — p r 6 m cr
12. Pustelnik — p r  8 m cr
13. Podmiejska w Pustelniku — pr 6 m cr
14. Osinki — p r 6 m cr
15. Mańk — p r 4 m cr
16. Henryków — p r 6,4 m cr
17. M arki — p r 6 m  cr
18. Ząbki (Pustelnik) -— pr 2 m cr
119. Zielonka — p r 4,5 m (cr 2,5; cm 2)
20. Bargieł — p r 3 m cr
21. N adarzyn —• pr 1,5 m cr
22. Zródnik — p r 5 m (cr 3,2; cm 1,8)
23. Dyonizy — p r 4 m cr
24. Kawenczyn — p r 12,5 m (cr 7; cm 5,5)
25. Czaplowizna — p r 9,5 m (cr 6,5; cm 3)
26. Miłosna — p r 3 m cr
27. Miłosna (Pustelnik) — p r 2 m  cr
28. Kobiel — p r  4 m  cr
29. Teklin (w r. 1936 nieczynna)
30. M iętna — p r 1,5 m cr

Ja k  więc wynika z powyższych danych wymienione ce
gielnie reprezentują, produkcję około 220 milionów cegły 
pełnej ręcznej i 50 milionów p#nej maszynowej i dziuraw-

Transport te j cegły na budowy w W arszawie jest bądź 
bezpośrednio kołowy, bądź też koleją, względnie kolejką 
z dowozem kołowym w obrębie Warszawy.

Z tych 270 milionów z bezpośredniej trakcji konnej, a 
w nielicznych wypadkach i samochodowej, korzysta około
30 milionów, około 135 milionów korzysta z kolejek, około 
105 milionów z kolei normalnotorowej.

Cyfry te  są, rozumie się, względne, gdyż istnieje w wie
lu wypadkach możliwość zastąpienia transportu  kolejowe
go przze transpo rt bezpośredni kołowy.

Nie klasyfikujem y podanej produkcji pod względem jej



gatunkowości i nie wyprowadzamy z danych powyższych 
żadnych dalej idących wniosków, ograniczając się do roli 
informacyjnej.

Sądzimy jednakże, że powyższy m ateriał poza jego prak

tycznym znaczeniem dla odbiorców cegły, rzuca pewne 
światło na sprawę obrotu cegłą w Polsce w ogóle i może 
stać się również elementem decyzji, zmierzającej do uzdro
wienia tego obrotu.

R ozlokow anie  p rodu kc ji ce g ły  w  okręgu  podw arszaw skim

=^ł2ŁSY a-c-c* KOLEJE - KOLEJKI

U W A G A
Powierzchnia kół je s t proporcjonalna do wielkości produkcji cegły w poszczególnych zakładach, przyczem wy
cinek czarny odnosi się do produkcji cegły ręcznej, a wycinek biały do cegły maszynowej. Cegielnie w ro
ku 1936 nieczynne są oznaczone kółkiem kreskowanym.



BOLESŁAW POLKOWSKI.

RUCH B U D O W LA N Y  W G D Y N I

Ruch budowlany jest tym  momentem atrakcyjnym , któ
ry  ściąga do Gdyni z jednej strony przemysłowców budow
lanych, z drugiej — pragnących inwestować w budownic
twie mieszkaniowym.

Ilustrac ją  rozwoju ruchu budowlanego w Gdyni są po
niżej zamieszczone tablice statystyczne (dane zaczerpnięte 
z Rocznika Statystycznego Gdyni, wydawnictwo Komisa
ria tu  R ządu):

BUDYNKI ZAKOŃCZONE.

(Źródło: Rocznik Statystyczny Gdyni).

a) Liczba.

Wyszczególnienie 1931 1932 1933 1934 1935 I -X
1936

B udynki s t a łe 12 53 71 205 213 115
w tem: mieszkalne 8 40 63 197 189 113

murowane 8 38 51 175 166 113
drewniane — 2 12 22 23 —

przemysłowe 4 13 8 8 15 2
murowane 4 9 3 7 10 1
drewniane 4 5 1 5 1

B u dynk i p ro w iz o ry c z n e 3 79 83 23 230 266
w tem: mieszkalne 1 62 69 21 225 258

murowane — 16 25 2 13 112
drewniane 1 46 44 19 212 146

przemysłowe 2 17 14 2 5 8
murowane 3 6 6 — 3 6
drewniene 11 8 2 2 2

c) K o szty  budowy w 1000 zlotach.

Wyszczególnienie 1931 1932 1933 1934 1935 I-X
1936

B udynk i s t a łe 6 667 11.077 23 4 5 521 5 8.742 7.023
w tem : mieszkalne 6.343 10.506 2.280 5.129 8.575 7.010

murowane 6.343 10.461 2.121 4.917 8.483 7.010
drewniane 45 159 212 92 —

przemysłowe 324 571 65 86 167 13
murowane 324 545 42 83 156 2
drewniane — 26 23 3 11 11

B udynk i p ro w iz o ry c z n e 9 173 289 48 511 698
w tem: mieszkalne 3 139 232 45 504 678

murowane — 41 122 6 37 284
drewniane 3 98 110 39 467 394

przemysłowe 6 34 57 3! 7 20
murowane 6 16 39 4 14
drewniane -

18
18 QO 3 6

i

Jak  widzimy, ruch budowlany w Gdyni jest stosunkowo 
bardzo intensywny. W roku 1936 zaznaczyli się pewien spa
dek intensywności budownictwa, co z jednej strony tłum a
czyć należy brakiem  dostatecznie wysokiego subsydiowania 
budownictwa przez Państwowy Fundusz Budowlany, z dru
giej strony —1 brakiem  kapitałów na inwestycje budowla
ne.

Pozostawiając analizę szczegółową tych tablic czytelni
kom, przechodzimy do statystyki budynków rozpoczętych, 
w postaci tablicy skróconej.

BUDYNKI ROZPOCZĘTE.

b) K u ba tu ra  w  1000 nf.

W yszczególnienie 1931 1932 1933 1934 1935 I - X
1936

B u dynk i s t a łe 119 216 71 186 285 233
w tem: mieszkalne 112 201 68 182 275 230

murowane 112 200 62 174 269 230
drewniane — 1 6 8 6 —.

przemysłowe 7 15 3 4 10 3
murowane 7 13 1 3 9 0,4
drewniane — 2 2 1 1 2

B udynki p ro w iz o ry c z n e 0 10 17 4 42 53
w tem: mieszkalne 0 8 12 3 41 51

murowane — 2 5 0 3 23
drewniane 0 6 7 3 38 28

przemysłowe 0 2 5 1 1 2
murowane 0 1 3 — 0,4 1
drewniane 1 2 1 0,2 1

U w aga: Zero (0) oznacza, że zjawisko istnieje, jednak 
w ilościach mniejszych od tych liczb, któreby mogły być 
wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi, 
np. w danym wypadku 0 oznacza kubatury  poniżej 500 ms

Wyszczególnienie 1932 1933 1934 1935 I -X
1936

Liczba budynków 
K ubatura — 1000 m3 
Koszt budowy—1000 zł

166
176

6.787

337
259

7.046

318
376

10.114

675
818

26.970

471
494

14.030

Mimo zmniejszonego ruchu budowlanego w roku 1935, 
atrakcyjność budownictwa je st wielka.

Jednym  z momentów, świadczących o te j atrakcyjności 
jest zwiększony obrót ziemią. W latach 1935, a szczegól
nie w 1936 obrót ziemią jest bardzo znaczny. Ceny ziemi 
poszły znacznie w górę. Zjawisko to może być uważane za 
prognostyk dalszego intensywnego budownictwa mieszka
niowego.

Nie mniej atrakcyjnym  momentem dla inwestycji kapi
tałowych są wysokie czynsze komorniane, wyższe znacz
nie aniżeli w innych m iastach Polski. Wysokie czynsze, 
czyniąc am ortyzację szybszą, niewątpliwie przyciągają 
kapitał.

Wysokość komornego w Gdyni n a  podstawie obliczeń 
R eferatu Statystycznego K om isariatu Rządu w roku 1935 
w dzielnicy śródmiejskiej Gdyni przedstawia się następu
jąco:



PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO 
KOMORNEGO W GDYNI-ŚRÓDMIEŚCIU.

Mieszkanie o izbach
przy ulicach 

głównych 
zł.

przy ulicach 
ubocznych 

zł.

1 46 39
2 71 76
3 143 150
4 211 173
5 281 222
6 351 252

Nie potrzebuję wyjaśniać, że wchodzą tu  w grę miesz
kania z wolnego najm u, przy czym nie uwzględniono do
mów Z. U. S. i im podobnych.

Mówiąc o budownictwie gdyńskim pow staje zaintereso
wanie porównania go z budownictwem w innych miastach 
Polski.

N a podstawie publikowanych materiałów w Wiadomo
ściach Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, 
budownictwo na terenie wszystkich m iast (liczących powy
żej 20 tysięcy mieszkańców) oraz porównanie z nimi Gdy
ni przedstawia się następująco:

BUDYNKI ROZPOCZĘTE.

1 9 3 5 I  półrocze 1936 r.

Wyszczególnienie liczba bu
dynków

ich kuba
tu ra  w 
1000 m:l

liczba bu
dynków

ich kuba
tu ra  w 
1000 m3

Miasta z ludnością 
ponad 20.000 
mieszkańców 5.926 4.675 3.535 2.960

G dynia 443 327 321 321

%% udziul Gdyni 
w  budownictwu’ 
Polski 5,5 7,0 9,1 10,s

Z zestawienia tego możemy zaobserwować, że przy ogól
nym rozwoju ruchu budowlanego, budownictwo w Gdyni 
rozwija się znacznie intensywniej niż w pozostałych m ia
stach Polski ogółem.

Przechodząc do drugiej części zagadnienia t.j. do bu 
dynków zakończonych, otrzymamy następujące zestawie
nie;

BUDYNKI ZAKOŃCZONE.

1 9  3 5 I półrocze 1936 r.

Wyszczególnienie liczba bu
dynków

ich kuba
tu ra  w 

1000 m:i

liczba bu
dynków

ich kuba
tu ra  w
10C0 m3

Miasta z ludnością 
ponad 20 000 
mieszkańców 7.542 6.962 2.100 1.586

G dynia 674 818 243 166

%% udział Gdyni w 
budownictivie 
Polski 8,9 11,7 6,8 10,5

Zestawienie to wykazuje, że aczkolwiek udział Gdyni w 
budownictwie Polski (w, odniesieniu do budynków zakoń
czonych) jest bardzo znaczny, w I półroczu 1936 jest nie
co mniejszy niż w roku 1935.

Budownictwo w Gdyni w znacznym stopniu korzysta z 
kredytów z Państwowego Funduszu Budowlanego, rozpro
wadzanego przez Komitet Rozbudowy m. Gdyni. Działając 
w’ myśl ogólnych zasad kredytowanie budownictwa miesz
kaniowego Komitet Rozbudowy m. Gdyni udzielił dotąd 
kredytów budowlanych w wysokości 37 milionów złotych.

K red y ty , udzie'one w poszczególnych latach przedsta
w iają się następująco (w tysiącach złotych) :

1927 4 463
1928 3.081
1929 1 966
1930 4 033
1931 11 887
1932 510
1933 771
1934 2.539
1935 3.804

I - X  1936 3.774
Ogółem 36 828

Istniejący ruch budowlany i wciąż powstające nowe do
my nie rozwiązują jeszcze w Gdyni głodu mieszkaniowego.

Budownictwo socjalne napotyka na poważne trudności. 
Wysiłki samorządu terytorialnego napotykają na wysoki 
próg przeszkód natu ry  finansowej. Młode miasto nie jest 
samo wr stanie wyłożyć na ten cel funduszów z braku ta 
kowych. Poza trudnościam i kapitałowymi, odczuwa się brak 
terenów, na których mogłyby powstawać ko'onie robotni
cze, bądź urzędnicze.

Mimo piętrzących się trudności, Zarządowi M iasta uda
ło się wykonać pewne inwestycje w kierunku taniego bu
downictwa socjalnego. Zasługuje na uwagę wybudowanie 
50 domków murowanych w dzielnicy Witomino przy współ
udziale Towarzystwa Osiedli Robotniczych T. O. R.

Poza tym  Towarzystwo Budowy Osiedli T. B. O. S. A. 
będące własnością m iasta, na terenach przez nie parcelo
wanych, wybudowrało 123 domki (w tym 53 drewniane).

W roku 1936 T. B. O. buduje nowe dwa osiedla: jedno 
dla pracowników umysłowTych na Redłowie o 40 mieszka
niach 4-o izbowych, (są to  bliźniacze domki z parcelami 
pod ogródki), drugie — osiedle robotnicze na Witominie 
•— 54 domków również z ogródkami.

Poza budownictwem socjalnym samorządu przy współ
udziale tegoż T.O.R. firm a „Paged" wybudowała 8 bloków 
dla swoich pracowników', na terenie Oksywia.

Realizując postulaty budowmictwa socjalnego w przed
miocie zdobywania terenów pod osiedla i kolonie T. B. O. 
w roku bieżącym zakupiło tereny budowlane na Oksywiu 
i m ajątek  Suchy Dwór, graniczący z obwodem m iasta, 
która to tranzakcja  powiększyła rozporządzalny przez. Za
rząd M iasta obszar terenowy o 221 ha.

N a zakończenie naszego artykułu podkreślić trzeba dwa 
pew niki:

W Gdyni budować trzeba jeszcze bardzo dużo, ażeby za
spokoić potrzeby mieszkaniowe, dużego i wciąż w zrasta ją
cego w liczbę ludności m iasta portowego.

Rentowność kapitału  inwestowanego w budownictwie 
jest jeszcze tak  atrakcyjna, iż kapitał wciąż winien dążyć 
do Gdyni.



PRZEGLĄD W Y D A W N IC TW
Gustaw Szymkiewicz — Prawo budowlane i zabudowanie 

osiedli w nowym brzmieniu —- W arszawa 1936 — str. 
248 nakład własny autora — cena 6 zł, w oprawie 7 zł, 
przesyłka 1 zł.
Wobec zmiany prawie czwartej części artykułów praw a 

budowlanego przez nowelę z dnia 14 lipca 19-36 zaszła ko
nieczność wydania tego praw a w jednolitym brzmieniu, u- 
względniającym wszystkie dotychczasowe zmiany.

Podjął się tego pożytecznego wydawnictwa p. Gustaw 
Szymkiewicz, naczelnik Wydz. Adm. - Bud. w Min. Spr. 
Wewn. autor tej ustaw y i bezwzględnie najlepszy jej 
znawca w Polsce.

Wydawnictwo obecne razem z uprzednimi tomami I, 
I t  i I II  P raw a budowlanego w opracowaniu tego samego 
au tora stanowią całokształt przepisów z dziedziny budow
nictwa.

Sienicki Stefan inż. — Sklep detaliczny. Nakładem Pań
stwowego W ydawnictwa Książek Szkolnych we Lwo
wie. 1936. Str. 140, 44 tablice szkiców i projektów. Ce
na zł 4,80.

Książka „Sklep detaliczny” otwiera w naszej literaturze 
fachowej nowy zupełnie dział. Treścią tej książki są bardzo 
szczegółowe wskazówki urządzenia zewnętrznego i we
wnętrznego rozmaitych typów sklepów detalicznych. W ska
zówki te ujęte są w formę ogólnie zrozumiałych rysunków 
aksonometrycznych, przekroi i planów z dokładnymi wy
m iarami. Całość pracy oparta  je s t o szczegółowe studia 
pracy handlu detalicznego, zanalizowana i opracowana przy 
dużym nakładzie wiedzy i doświadczenia architektonicz
nego. Bez przesady zatem można powiedzieć, iż autor do
starczył naprawdę wartośicowego, źródłowego i praktycz
nego m ateriału do projektowania sklepów. Przyczyni się 
to niewątpliwie do ułatwienia pracy w tym  kierunku, a tym  
samym stworzy warunki, by projekty nowych sklepów lub

przebudowy istniejących odpowiadały zasadom zarówno 
racjonalności, jak i estetyki.

Cieszyć się należy, iż zapoczątkowana została w sposób 
naprawdę europejski dziedzina wzorów z zakresu architek
tury  urządzeń specjalnych.

Inż. Włodzimierz Rabczewski. — 50-lecie działania wodo
ciągów i kanalizacji m. Warszawy (Ref. na XVIII. Zjazd 

Gaz. i Wod. Polskich we Lwowie w r. 1936). — Odbitka 
z czasopisma „Gaz i Woda“ .

R eferat pod powyższym tytułem  jest właściwie źródło
wo opracowaną m onografią tego najstarszego przedsię
biorstw a samorządu stołecznego. H istoria pierwotnego za
kładu wodociągowego sięga roku 1849, gdy budowniczy 
Henryk Markoni opracował jego projekt. Rozwój jednak 
urządzeń w'od. - kanał, w pojęciu nowoczesnym datuje 
się dopiero od roku 1876, gdy do opracowania całości tych 
urządzeń zostaje powołany Lindley. Od tęgo momentu do 
dnia dzisiejszego odbywa się stały  ich rozwój z przerwą 
jedynie na okres wojny. Gdy jednak okres 1886 — 1918 
d a ł  m iastu na odcinku wodociągów i kanalizacji wzbo
gacenie się o 98 milionów złotych, to okres 1919 -— 1935 
(a więc tylko 17 lat) daje dalszy wzrost tych inwestycyj
0 97 milionów'. N iejednokrotnie na lamach naszych były 
omawiane te fundam entalne inwestycje z dziedziny wod.
1 kan., które przyniósł okres ostatnich la t (filtry , osadni
ki, burzowce, nowe przewody wod. i kanał.). Obecnie dłu
gość sieci kanalizacyjnej wynosi 302 km, a sieci wodo
ciągowej 553 km. Na jeden ujemny objaw musimy zwró
cić uwagę. Konsumcja wody nie idzie równolegle ze wzro
stem sieci. Przypisać to  należy niewykonywaniu ustawy o 
przymusie połączeń wod. - kanał., ale w dużym stopniu 
je st to skutek sztywności opłat. W efekcie pomimo wzro
stu ilości ludności i ilości nieruchomości od roku 1930 ob
serwujem y stały  spadek globalnej sumy produkcji wody 
wodociągowej.

WPŁYWY ZEWNĘTRZNE NA  
BUDYNEK.

PRĄDY BŁĄDZĄCE.
Prądy błądzące, pochodzące z sieci o prądzie zmiennym, 

są nieszkodliwe dla przewodów podziemnych, przy prądzie 
stałym jednak należy się liczyć z siłą niszczącą, odpowia
dającą 10% prądu, płynącego z pobliskiej sieci (doświad
czenia Laboratorium  Korozji K aiser Wilhelm In stitu t w 
Berlinie). Głównym ośrodkiem powstawania omawianego 
zjawiska są tory  tranw ajow e, którymi p rąd  w raca do 
elektrowni. Dla ochrony ru r  kanalizacyjnych i t. p. stoso
wano sprzęganie bezpośrednie zagrożonych przewodów z 
szynami w celu zmniejszenia napięcia prądów błądzących. 
W Ameryce zaś szeroko rozpowszechniona jest metoda 
katodowa, polegająca na wytworzeniu przy pomocy osob
nego źródła prądu w rurociągu zagrożonym dostatecznie 
dużego potencjału ujemnego w stosunku do ziemi, przez co 
prądy błądzące nie opuszczają rurociągu, a zatem nie wy
wołują elektrolizy, k tóra zachodzi tylko w miejscu w yj
ścia prądu. Te dwa sposoby w ym agają jednak stałej ob
serwacji ł kontroli, zawodzą przy uszczelnianiu złączy gu
mą i t. p. m ateriałam i izolującymi, są trudne do urzeczy
wistnienia przy sieciach więcej skomplikowanych, jak  np.

wodociągowych, gazowych, a wreszcie mogą powodować 
indukcję w sąsiednich przewodach elektrycznych. To też 
w Belgii ostatnio z powodzeniem zapobiegnięto korozji e- 
lektrotlitycznej kilku rurociągów przez zastosowanie otuli
ny izolacyjnej z podwójnej ju ty  grubo impregnowanej a- 
sfaltem  oraz przez gęste rozmieszczenie wkładek m. inn. 
ebonitu, przerywających bieg prądu.

L ‘O ssature m etallique N r  11 z 1930. str. 516.

OCHRONA SILOSÓW BETONOWYCH DO WĘGLA.

Zauważono, że węgiel o większej zawartości siarki, dzia
łał szkodliwie na beton, szczególnie o ile węgiel jest mo
kry. Pow stają wykwity, białe plamy spowodowane przez 
tworzący się gips, rysy i t. d. O ile tylko woda na węglu 
posiada ponad 500mg/l siarczanu, należy zastosować po- 
-ułokę ochronną n a  beton w postaci trzykrotnego malowa
nia ochronnego, ew. o) ile to nie pomoże, dać pokrycie z pa
py asfaltw ej. Przy nowych budowach należy dawać ce
ment, ubogi w wapno, jak  najbardziej ścisły beton oraz 
dać odrazu powłokę ochronną.

D er B auingenieur N r  47 8 z 27.11.1936. str . 520.

T. K .



KABINA ROENTGENOWSKA. PODŁOŻE ASFALTOW E POD LINOLEUM.

W Arsenale w Rock Island, 111. (St. Zjedn. Am. P.) 
zbudowano kabinę roentgenowską, w której zam iast okła
dziny ołowianej dano grubsze m ury betonowe (1 :1, 6 :2,6). 
Wymiary kabiny ca 6 X 6 X 6 m, grubości: posadzka 91 
cm (wprost na skale), ściany 61 cm, strop 25 cm. Jedynie 
drzwi zostały pokryte płytą ołowianą, a okno oszklone 
szkłem ołowianym. Obserwacje, przeprowadzane syste
matycznie przez 60 dn ', wykazały zupełną nieprzepuszczal- 
r  ość murów dla promieni X. Przez zastąpienie ołowiu, 
który miał kosztować 7000 doi., betonem wydatkowano ty l
ko 1000 doi. na pogrubienie ścian.

N a zasadzie doświadczeń ułożono następującą tabelkę 
porównawczą równoważnych co do przepuszczalności pro
mieni Roentgena grubości w arstw  tych dwóch materiałów.

Grubości warstwy.

Beton cm Ołów mm
10,16 1,27
25,40
35,56
49,53

3,48
5,71

13,97

E ngineering N ew s Record z 5.11.1936. str . 648.

Co raz częściej rozpowszechnia się używanie asfa ltu  ja 
ko podłoża pod linoleum, gdyż ma ono następujące zalety:
1) wodonieprzepuszczalność, a co za tym idzie idealnie 
suche podłoże, konieczne dla linoleum, 2) asfa lt jest złym 
przewodnikiem ciepła i dźwięku, 3) nie zawiera domieszek 
szkodliwych dla betonu i linoleum, 4) może być układa
nym podczas mrozów, 5) po najwyżej 10 godzinach nada
je  się do dalszego przykrycia. Do omawianego celu najle
piej nadaje się lepnik z naturalnego asfa ltu , specjalni.? 
przygotowany o punkcie mięknienia 80“ C, z dodatkiem 
m ineralnym  o uziarnieniu poniżej 1 mm, to też wystarczy 
dodać na budowie już tylko grubszy piasek o wielkości 
ziarn do 3 mm. Najważniejszym przy układaniu jest, aby 
masy nie przegrzać, gdyż wprawdzie sta je  się przez to  
więcej tw ardą, ale trac i na nieprzepuszcza'ności. Ciężar 
52,5 kg o powierzchni 1 cm2 w ciągu 5 godzin powinien 
się zagłębić na 1 mm przy temp. 22,5° i 2 mm przy temp 
40° C. Jeżeli się nie zagłębi, mamy dowód zbytniej tw ar
dości wynikłej z przegrzania. Próba ta  jest lepszą od 
zwykle przeprowadzanego badania na wytrzymałość na 
ściskanie, gdyż nie daje ono pojęcia o przydatności ułożo
nej masy pod linoleum.

Deutsche B auzeitung N r 46 z 11.11.1936. str. 9:1.1.
T. K .

KONSTRUKCJE SPAWANE A KOROZJA.

Dr Adrian na zebraniu, poświęconemu korozji, w Kolo
nii w dn. 22. 10. r. b., podniósł, że konstrukcje spawane 
są mniej narażone na rdzewienie, gdyż dzięki istnieniu 
dużych płaszczyzn, z mniejszą ilością zagłębień i załamań 
v. porównaniu z połączeniami nitowanymi, daią się one 
lepiej zabezpieczyć przez malowanie. Może ono być wyko
nane dokładniej, na lepiej wyczyszczonym podłożu, przy 
mniejszym zużyciu robocizny i m ateriału.

Die Bautechnik N r 50 z  20.11.1936. str . 720.
T. K .

STAL NAGUMOWANA.

ASFALTOWE DNO KANAŁU

Dotychczas stosowano dla uszczelnienia łożysk kanało
wych ił, glinę, ew. z dodatkiem asfaltu . Beton do tego ce
lu okazał się mniej przydatnym  ze względu na dużą sztyw
ność i konieczność daw ania przerw  dylatacyjnych. O stat
nio w Niemczech przy budowie kanału im. H itlera i dro
gi wodnej z Dortmundu do Ems użyto poraź pierwszy po
krycie dna wyłącznie asfaltem . Otrzymano r.ieprzepu- 
szczalność zupełną, jakiej nie daje glina ani ił, przy czym 
zastosowano gatunek asfaltu , odporny na działanie wahań 
tem peratur, zachodzących przy tego rodzaju budowach.

Die B autechnik N r  49 z 13.11.1930. str. 713. N r 28, 31 
i 32 z 1936. T. K.

Na rynku amerykańskim ukazała się stal specjalna, 
pokryta z obu stron gumą. Powłoka gumowa przylega, do
skonale i nie odchodzi zupełnie. Z m ateriału  tego w yrabia
ją  blachę falistą, dachówki, pręty  do okien i t. d. Je st on 
cdporny na działanie kwasów, soli, gazów spalinowych, 
może być w kolorze czarnym, szarym, zielonym, jasno- 
żółtym nadaje się do malowania olejnego i wapiennego, 
posiada szklistą powierzchnię.

Deutsche B auzeitung N r  36 z  10.9.1936. str . 773.
T. K .

ZABEZPIECZENIE PODDASZY PRZED OGNIEM.

Inż. Erdm an na dorocznym zebraniu Wydziału Drzew
nego Zw. Inż. Niemieckich (V. I). I.) podat w sw'oim re
feracie, że w najbliższym czasie ukażą się przepisy poli
cyjne w sprawie obrony przeciwogniowej poddaszy, a w 
szczególności stropów drewnianych, które będą musiały 
być należycie zabezpieczone od ognia i od przebicia. Ba
dane są obecnie różne sposoby ochrony, jak  dotąd najlep
szym okazała się okładzina klinkierowa grub. 65 mm na 
belkach drewnianych wiązania.

B auw elt N r  49 z 3.12.1936. str . 1186.

ROBOTY INŻYNIERSKIE.

DANE O KOPACZKACH,

W zeszycie 5/36 Gospodarki Wodnej w art. p. t. Kilka 
uwag o nowoczesnym ekskawatorze autor inż. S. Krieger 
podaje szereg inform acyj o tym typie narzędzia do robót 
ziemnych, który zagranicą w ostatnich latach bardzo się 
rozwinął dzięki postępom w konstrukcji. Obecny ekska- 
w ator na podwoziu gąsienicowym jest narzędziem uniw er
salnym, gdyż przez niewielką transform ację może być ko
paczka użyta jako: kopaczka łyżkowa górna, kopaczka 
łyżkowa dolna, kopaczka z kubłem chwytowym, z kubłem 
wleczonym, do plantowania i wreszcie jako dźwig, kafar, 
ubijaczka i skreper.

A utor referu je wyniki uzyskane przy obserwacji w 
k ra ju  pracy 4 kopaczek.

pojemność kubła 
wysięg
wykorzystanie czasu pracy 
przeciętna wydajność na godz. 
rozchód węgla na 1 m3 ziemi

6 m3 3 m’
30 m. 21 m. 
65% 73%

247 m’ 160 n r 
3.25 kg. 2.52 kg.



ŁAMACZ FAL.

W związku z zawaleniem się dwóch łamaczy fal o ścia
nach pionowych prowadzone są we Włoszech badania na 
miejscu katastro fy  i na modelach tego rodzaju budowli. 
Uczeni doszli m. inn. do wniosków następujących: 1. N aj
większe obciążenie przypada tuż pod poziomem wody spo
kojnej. 2. Największa siła jest prawie zawsze równa p ar
ciu słupa wody, odpowiadającego wysokości fali. 3. Siła 
maksymalna zmniejsza się idąc w dół o ca 0,66 t /m 2 na 
każdy m. Przy falach o wys. 9 m i długości 185 m otrzy
mano parcie 147 t/m b, a przy wys. 7,5 m i dług. 155 m 
parcie 125 t/m b.

Die Bauteehnik N r  52 z 4.12.193(1. s tr . 7-19.

NAW IERZCHNIE DROGOWE SYST. INŻ.
TRYLIŃSKIEGO.

W zeszycie 10/1936 czasopisma Cement znajdujemy in
teresujące dane cyfrowe co do nawierzchni syst. inż. Try- 
lińskiego.

Rozwój tej tan iej nawierzchni drogowej ilustru je  nastę
pujący szereg wybudowanych dróg przy tym  systemie: 
1933 — 0.3 km, 1934 — 3 km, 1935 — 16 km, 1936 — 52 
km, na rok 1937 przewiduje się — 200 km.

N a 1 m" takiej nawierzchni wychodzi 40 kg cementu, 
5 g. rob. w betoniarni i 1 godz. rob. przy układaniu. Koszt 
1 mJ nawierzchni wynosi 5 — 10 zł. Przeciętnie wytwór
nia w yrabia 2000 płyt dziennie, co czyni 15 km drogi rocz
nie. Założenie wytwórni takiej kosztuje ok. 6000 zł.

BUDOWNICTWO UŻYTKOWE.

HANGARY PRZENOŚNE.

Ministerstwo Lotnictwa we F rancji rozpisało konkurs 
na hangar przenośny, w wyniku którego zbudowano już 
dwa prototypy o konstrukcji stalowej, pokrytej blachą, o 
szerokości użyt. 28 m, głębokości 20 m i wysokości 5 m w 
świetle. Pierwszy z nich., wykonany przez Soc. Industr. de 
Construction, składa się z 5 zespołów z wiązarów podwój
nych o dług. 29,60 m i szerokości 1,80 m. W iązary - łu
ki trójprzegubowe, przy czym przeguby dolne przy samej 
ziemi połączone są ściągaczem z liny stalowej. Zespoły po
wiązane wiatrownicami. Stateczność osiągnięta bez za
strzałów zewnętrznych. Elementy o wadze poniżej 150 kg 
i długości nie wyżej 7 m. Montaż! może przeprowadzić 40 
ludzi w 18 godz. Do przewozu wystarczą trzy  samochody 
ciężarowe z przyczepkami. Drugi hangar, zbudowany 
przez Soc. des Bases Aeriennes, składa się z czterech ko
lumn narożnych, połączonych w kierunku poprzecznym 
dwoma wiązaram i, a w kierunku podłużnym ściągaczami 
kratowemi 20 m. Na w iązarach spoczywają płatwie z 
krokwiami, podtrzymującymi blaszane pokrycie dachu. 
W aga max. poszczego'nych części 200 kg. Do przetran
sportowania potrzeba 5 samochodów ciężarowych z przy
czepkami (łącznie z maszynami pomocniczymi do m onta
żu). Ministerstwo studiuje jednak dalsze projekty, gdyż 
dąży ono do zmniejszenia czasu montażu, powiększenia 
wytrzymałości i stateczności i stworzenia typu. nadające
go się do ustawienia na każdym gruncie o pochyłości aż 
do 2% .

L'O ssature m etallique N r  12 z 1936. str . 55(1.

BUDOWA DOMÓW UMEBLOWANYCH.

L. Simonsen w czasopiśmie am erykańskim House Bea
u tifu l z m. listopada 1936 przepowiada, że w niedługim 
czasie domy będą oddawane do użytku już w stanie ume
blowanym, nadającym  się do natychmiastowego zamiesz
kania bez potrzeby wnoszenia mebli i t. p. Tak, jak  to już 
ma miejsce z łazienkami, śpiżarniam i, kuchniami, ogrze
waniem, oświetleniem, radiem, tak  będzie stopniowo i z 
pozostałymi częściami mieszkania. Pokoje przy budowie o- 
trzym ają szafy, łóżka, tapczany, komody, kredensy i t. d. 
odrazu wbudowane w raz z całością budynku, tak  że rucho
mościami domowymi będą w przyszłości jedynie krzesła. 
Pozwoli to na osiągnięcie poważnych oszczędności, za
pewni racjonalne rozplanowanie wnętrz, ułatw iając sprzą
tan ie i inne korzyści.

The C onstructor N r 11 z 1936. str . 27.

WYKONAWSTWO.

PRZENOŚNE RUSZTOWANIE.

Na rynek niemiecki wypuszczono rusztowanie przeno
śne, nadające się dla robót do wysokości 5 m, składające 
się z dwóch drabin metalowych n a  kółkach gumowych. 
Drabiny, ustawione nieco pochyło, związane są krzyżulca- 
mi. Między stopniami przerzucony jest pomost roboczy 
(na dowolnej wysokości), o powierzchni, wystarczającej 
dla dwóch ludzi z narzędziami. Rusztowanie omawiane 
daje się łatwo przesuwać dzięki kółkom i jest odpowiednie 
dla robót w mieszkaniu i na zewnątrz.

B auw elt N r  47 z 19.11.193(1. str. 1138.
T. K.

UMOCOWANIE ŻELAZA W KAMIENIU.

Pod tym  samym tytułem  zamieściliśmy w N r 10 Prze
glądu Budowlanego (str. 425) notatkę, omawiającą wpływ 
niejednakowej rozszerzalności łączonych materiałów. Wg 
doświadczeń, poczynionych przez radcę Jiisgen’a, jeszcze 
więcej szkodliwym jest zjawisko rdzewienia żelaza, powo
dujące znaczny wzrost objętości tego ostatniego. A po
nadto bardzo jest trudno temu zapobiec, gdyż nawet za
lewanie ołowiem połączeń nie chroni żelaza od rdzewienia. 
Wymieniony autor stosuje z dobrym skutkiem ustawianie 
prętów żelaznych nie bezpośrednio w  kamieniu, lecz w tu 
lejkach azbestowo - cementowych lub z lekkiego metalu,
o długości pozwalającej na wydłużenie się p rę ta  pod wpły
wem wyższaj tem peratury. Rdzewiejący koniec żelaza, 
znajdujący się w tulejce, nie niszczy już kamienia.

B auw elt N r  46 z  12.11.1936. str. 1114.
T. K.

SPRAW Y GOSPODARCZE

PRZEBUDOWA GOSPODARSTWA NIEMIECKIEGO.

W wykonaniu planu czteroletniego, mającego na celu 
przetworzenie gospodarstwa niemieckiego, ogłoszono o- 
statnio kilka rozporządzeń w dziedzinie budownictwa. 
Pierwsze z nich, dla zapewnienia dopływu nowych sił, n a 
kazuje wszystkim przedsiębiorstwom budowlanym, m ają
cym powyżej 10 robotników, zatrudnianie w odpowiednim 
stosunku uczniów. D rugie zwalcza zjawisko braku fachów-



ców w budownictwie, spowodowane ucieczką podczas k ry
zysu wielu wykwalifikowanych pracowników do innych 
zawodów. W myśl przepisów każde przedsiębiorstwo, v  
którym pracuje ponad dwa tygodnie robotnik lub rze
mieślnik budowlany nie w swoim fachu, winno donieść 
władzy, która zajmie się wyszukaniem danemu pracowni
kowi zajęcia w przemyś'e budowlanym. Każde przedsię
biorstwo przed rozpoczęciem większej budowy (ponad 
5000 mk. przewidywanej robocizny na prywatnych, a 
25000 mk. na publicznych) obowiązane jest zgłosić do od
powiedniego urzędu preliminowane zużycie materiałów i 
robocizny. Wreszcie specjalne rozporządzenie zabrania a- 
nonimowych ogłoszeń, zaofiarowujących prace. Wszelkie 
znaki zmówione, wyrażenia „oferty pcd...“ są zakazane, 
należy podawać dokładne nazwisko i adres. (Bauwelt Nr 
46 z 12.11.1936. str. 1112).

Przy planowaniu m iast i osiedli na przyszłość nie bę
dą już przewidywane osobne dzielnice robotnicze, willowe 
i t. d. Dążeniem wiadz jest wręcz przeciwnie mieszanie 
różnych w arstw  społecznych. (Das Baugewerbe N r 48 z 
26.11.1936. str. 850).

Prezydent regencji w E utin  zawiadomił zainteresow a
nych, że nie będzie już więcej wydawał pozwoleń na da
chy, kryte blachą cynkową, wyjątkowo tylko na papę, a 
zasadniczo wyłącznie na dachówkę, motywując to wzglę

dami estetycznymi. (Das Baugewerbe N r 45 z 5.11.1936).
W dążeniu do uniezależnienia się od surowców zagra

nicznych, co na tym  miejscu niejednokrotnie już podawa
liśmy, odzywają się glosy, nawołujące do oszczędzania że
laza w budownictwie, jakoże do wyrobu żelaza używane 
są dodatki importowane. Podnoszą np. zbyteczne zakłada
nie belek żelaznych nad małymi otworami, zam iast skle
pień ceglanych lub belek żelbetowych. (Das Bauwelt Ni' 
48 z 26.11.1936. str. 1158).

T.K.

PATENTY BUDOWLANE W NIEMCZECH.

S tatystyka patentowTa za 1935 r. przedstaw ia się nastę
pująco:

Dział
Patenty

udzielone Zgłoszeń
Budownictwo nadziemne 164 776

yy podziemne 97 201
Wodociągi i kanalizacja 75 323
Drogi 141 323

D eutsche B a uze itung  N r  U'3 z 21.10.li).Ki. str . <SW2.

T. K.

N I E D Y S K R E C J E  B U D O W L A N E

Pan K. Turnowski, którego nasi 
Czytelnicy znają z kilku pierwszo
rzędnych prac umieszczonych w n a
szym piśmie, dzieli się na łamach 
czasopisma „Dom — Osiedle — Mie
szkanie” szeregiem dobrze zanotowa
nych obserwacyj Społecznego Przeds. 
Budowlanego na tem at współpracy z 
klientem i architektem.

Z tego artykułu zasługującego na 
dokładne przestudiowanie całości wy
ciągamy dwie obserwacje autora od
noszące się do negatywnych doświad
czeń, a odnoszące się do tem atów s ta 
le powtarzających się w naszych nie
dyskrecjach.

*
Pierwszego września otrzymujemy 

zlecenie nowych robót (zjawisko w 
Warszawie powszechne od szeregu 
la t) z terminem wykonania pod dach 
domu o 3-ch, 4-ch kondygnacjach na
1 grudnia, czyli 3 miesiące.

Teraz po drugiej stronie medalu: 
rysunki na wykop i niwelację terenu 
otrzymujemy, przypuśćmy 5-go, na 
zainstalowanie wodomiaru (bez k tóre
go nie dostaniemy wody miejskiej) 
trzeba czekać przy osobistych znajo
mościach w... warsztacie, gdzie je 
dyne będące do dyspozycji 3 stojące 
wodomiary są w reperacji, — tydzień.

Na założenie telefonu na krańcach

m iasta — conajmniej dwa tygodnie, 
na dostawę zwykłej nowej betoniar
ki z fabryki maszyn budowlanych 
trzeba czekać trzy  tygodnie, spraw 
ność wyładunkowa stacji towarowej 
ograniczona dla jednego przedsiębior
cy do 7 — 10 wagonów dziennie, w y
konanie form  do próbek betonowych 
w fabryce — 6 — 8 dni. W takich 
warunkach nie współpracy, a wza
jemnego zajadłego przeszkadzania 
sobie, 80% zamówień zostaje na te r
min wykonanych ze stosunkowo nie
wielkim procentem samobójstw. Ma
my to głębokie przekonanie, że roz
porządzamy pierwszorzędnym m a
teriałem  wykonawczym jeżeli w t a 
kich warunkach potrafim y coś robić 
wogóle.

Należy powiedzieć wyraźnie i pro
pagować wszędzie: żądanie ustawicz
nych próbek, przyglądanie się jak to 
będzie wyglądało na miejscu, decy
dowanie od wypadku do wypadku — 
tego rodzaju stosunek architekta do 
budowy, czyni go moralnym spraw
cą niedotrzymania terminów i strat. 
Wykonawca nie jest tym  czaro
dziejem - cudotwórcą, posiadającym 
lampę alladyna zam iast elektrycz
ności, latający dywan do przewoże
nia cegły i drzewa z jabłkam i w ia
domości i rysunków.

Uciążliwa jest droga ku uświada
mianiu czynników biurokratycz
nych o odrębności warunków pracy 
w budownictwie.

Charakterystycznym  przykładem 
tych nieporozumień jest sprawa 
świadectw przemysłowych.

Długo musiano wyjaśniać, iż sy
stem świadectw przemysłowych uza
leżniony od maksymalnej ilości za
trudnionych robotników jest dla bu
downictwa nieodpowiedni, w wielu 
wypadkach wysoce krzywdzący i 
prowadzący do sytuacji absurdalnych. 
W ynika to z charakteru sezonowego 
pracy w budownictwie i związanej z 
tem zmienności załóg robotniczych o 
wyjątkowej — w żadnym innym 
przemyśle niespotykanej — am plitu
dzie wahań w ciąg uroku. Długo też 
czekano na skromny w7ynik tych wy
jaśnień, którą była ulga wydana 
specjalnie dla budownictwa w roku
1935. U lga ta  była wysoce niedo
skonała, ale stanowiła przynajmniej 
skromny dowód z r o z u m i e n i a  
o d r ę b n e j  s y t u a c j i  w 
p r z e m  y ś l e b u d o w l a n y  m.

Już jednak w roku 1936 z powro
tem wtłoczono nasz przemysł w ra 
my ogólnych ulg, co miało ten je 
dynie skutek, iż ulgi, pomyślane ja 
ko zachęta do celowego zwiększenia



zatrudnienia w innych działach prze
mysłu, w budownictwie zamieniły się 
w ślepy traf. Korzystały z niego te 
przedsiębiorstwa, które przypadko
wo miały większość robót w drugim 
półroczu, a nie miały ich w pierw
szym półroczu.

Ogłoszone obecnie ulgi na rok 
przyszły są jeszcze większym niepo
rozumieniem, gdyż ślepy tra f  roku 
ubiegłego petryfikują na stale. W y

gląda to w ten sposób, iż przedsię
biorstwa budowlane, które przypadko
wo w pierwszym półroczu 1936 roku 
nie miały robót i wykupiły w tym  
czasie świadectwo przemysłowe n a j
niższej kategorii (V III), będą korzy
stały z premii w postaci stałego zwol
nienia z obowiązku ponoszenia kosz
tów droższego świadectwa przem y
słowego.

Nie przytaczam y tego fak tu  ze

względu na te  nieliczne przypadki 
szczęśliwego trafu . Chcieliśmy na 
tym  przykładzie wykazać absurdy 
błędnej polityki podatkowej w sto
sunku do przemysłu budowlanego, 
której zasadniczym źródłem jest bez
myślny szablon, w który nasza biu
rokracja wtłacza równocześnie prze
mysł budowlany i... furmaństwo.

P O M O C  Z IM O W A

LISTA NR. 1.

sum zadeklarowanych na Pomoc Zimową przez przedsię
biorstwa budowlane w myśl odezwy Komitetu Budowlane

go Pomocy Zimowej Bezrobotnym.

F I R M A Zł.

1. Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Inż.
Leszek Muszyński, W a r s z a w a .....................  3.000.

2. Biuro Budowlane F. Skąpski i S-ka, S. A.,
G d y n i a .................................................................... 2.312.42

3. Towarzystwo Budowlane Inżynierowie K. 
Stronczyński, R. Czai nota - Bojarski i S-ka,
Sp. Akc., W a r s z a w a ..........................................  1.620.

4. Inż. Jan  Weber, Budowlana Spółka Akcyjna, 
W a r s z a w a ...............................................................  1.500.

5. Towarzystwo Inżynieryjno-Budowlane „Roz
budowa”, S. A. W a rsz a w a ................................ 721.27

6. A. Czeżowski i E. Strug, Biuro Inżynieryjno- 
Budowlane, W arszaw a..........................................  440.

7. Biuro Inżynieryjno - Budowlano Inż. M. K as
perowicz i J. Pieńkowski, W arszawa . . . 415.

8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane B. 
Sierzpowski i St. Morawski, Inżynierowie,
W a r s z a w a ...............................................................  300.

9. Przedsiębiorstwo Budowlane M. Gruca, W ar
szawa ..................................................................... 146.32

10. Przedsiębiorstwo Rob. Inż. - Budów. Inż. Ka
rol Policzkowski, W ło c ła w e k ..........................  101.60

11. Przedsiębiorstwo Budowlane Wacław T roja
nowski, W a rs z a w a ................................................ 400.

12. Biuro Inżynierskie O. J. Lisowski i S-ka, 
W a r s z a w a ................................................................ 200.

13. Inż. Bolesław Szemiot i Izrael Grynberg, To
warzystwo Robót Inżynieryjnych i Budowla
nych, W a r s z a w a ................................................ 300.

14. Kazimierz Cebrzyński, W arszawa . . . .  100.
15. Karol Broszkiewicz i S-wie Przeds. Robót 

Malarskich i Remont - Budowl., W arszawa . 50.
16. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane 

Zygmunt Tadeusz Pelcer, W arszawa . . .  30.
17. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane

Inż. Leszek Raczyński i S-ka, W arszawa . . 300.
18. P łyty Izolacyjne M arunit W ładysław Gajew

ski, W a r s z a w a .....................................................  25.
19. Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane 

Władysław Lejman, Budowniczy, W arszawa . 250. 
inż. A. Czeżowski, W a rsz a w a ........................... 405.—

20. Przedsiębiorstwo Robót Budowl. i Żelbeto
wych Inż. Z. Antuszewski, W arszawa . . . 150.

21. Przedsiębiorstwo Budowlane Inżynier N. 
Baksztański i S-ka, W a rsza w a ..........................  80.

22. Biuro Budowlane Józef Banasiak, W arszawa 100.
23. Biuro Inżynierskie Inż. Lubomir Malinowski, 

W a r s z a w a ...............................................................  375.
24. Biuro Budowlane Spółka Inżynierska „Spin” 

W a r s z a w a ...............................................................  350.
25. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Stani

sław Sobiecki, W a rs z a w a ................................ 110.
26. Przedsiębiorca Robót Budowlanych Ludwik 

Orłów, m ajster murarski, W arszawa . . .  62.
27. Biuro Techniczno-Budowlane Inżyniera Mar

ka i Jakuba B-ci Lichtenbaum, W arszawa . 711.92
28. Pale Franki w Polsce, W arszawa . . . .  573.30
29. Spółka Inżynierów Melioracji Inż. T. Slużew-

ski i Inż. K. Tański, W a rsz a w a .....................  408.

LISTA NR. 2.

sum zadeklarowanych na Pomoc Zimową przez przedsię
biorstwa budowlane w myśl odezwy Komitetu Budowlane

go Pomocy Zimowej Bezrobotnym.

F I R M A Zł.

1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych F ran 
ciszek Roth, W a rs z a w a .....................................  1.500.—

2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane 
Zjednoczeni Inżynierowie, Sp. z ogr. odp., 
W a r s z a w a ............................................................... 1.441.—

3. Towarzystwo Robót Kolejowych i Budowla
nych „Tor”, Spółka Akcyjna, W arszawa . .

4. Biuro i Przedsiębiorstwo Budowy Inż. Lan
dau, L w ó w ..........................................................

5. Spółdzielnia Przemysłowców Budownictwa, 
W a r s z a w a .......................................... .....

6. H. Kliem i T. Ciszewski, Dypl. inżynierowie,
Roboty Inżynieryjno - Budowlane, Tczew .

7. Inż. Juliusz Leszczyński i S-ka, Przedsiębior
stwo Robót Inżynierskich i Budowlanych, 
W a r s z a w a .....................................................

8. Roboty Budowlane Józef Zajdman, W arsza
wa ..........................................................................

9. Przedsiębiorstwo Budowlane S. Pronaszko 
B. Brudziński, W a r s z a w a ..........................

10. Kamieniołomy G ranitu „Zdziłów” w Klesowie 
Inż. A. Czeżowski, W 'a rszaw a...........................

1.019.73

813.36

590.—

300.-

160.-

2 0 .-

100 . -



11. „Tri” Towarzystwo Robót Inżynierskich, S.
A., W a r s z a w a .....................................................  300.—

12. Przedsiębiorstwo Budowlane J . W łodarski i
B. Słapczyński, W a r s z a w a ................................ 80.—

13. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - Bu
dowlanych Inż. Stefan Krzypkow'ski i S-ka, 
W a r s z a w a ...............................................................  130.—

14. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane 
Inż. Cz. Podlecki, W. Słobodziński i S-ka,
W arszawa ........................................................... 3.600.—

15. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Bu

dowlanych F. Oppman i H. Kozłowski, In
żynierowie Kom., W arszawa .....................  1.670.—

16. W arszawskie Towarzystwo Techniczno - Bu
dowlane, W a r s z a w a ...........................................1.700.—

17. Przedsiębiorstwo Budowlane F. Sztykiel
i Syn, W arszawa ........................................... 153.58
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K ł  o n a s t ę p n y ?  
D w a  r a z y  d a j e .  

Kt o  s z y b k o  da j e .
i i  i i i  i i u i i i  i i i  ii  i i i  m u  i i i i  i i i i  i i  m in im  i i i  m in im  u m in im  m u m ii i m i i i i i i i i im i i i i i m i i i i im i i i i i i i i i m i i i i  m in im  u i i i i i i i i i i i i

Ż Y C I E  B U D O W L A N E
ZJAZI) I WYSTAWA BETONIARSKA.

W poprzednich numerach naszego pisma zapowiadaliśmy 
kilkakrotnie powyższy Zjazd, a naw et w numerze listopa
dowym zamieściliśmy dwa referaty , zgłoszone na ten Zjazd. 
Imprezę tę zakrojono początkowo na skromną skalę, uwa
żając ją  jedynie za zjazd właścicieli betoniarni celem utwo
rzenia wspólnej organizacji zawodowej pod form ą rzemio
sła i dla podniesienia technicznego poziomu tej gałęzi bu
downictwa. Również Wystawę projektowano jedynie, jako 
pokaz pewnych materiałów, maszyn i wyrobów gotowych, 
stanowiący uzupełnienie Zjazdu i jego referatów .

Tymczasem zakres Zjazdu rozszerzył się bardzo znacz
nie poza pierwotne zamierzenia Komitetu Organizacyjne
go, albowiem zgłosiło w niem udział także bardzo wielu 
odbiorców wyrobów betonowych, a więc przedsiębiorcy bu
dowlani, delegaci Wydziałów Technicznych Zarządów Miej
skich, przedstawicieli władz państwowych, wojskowości, in
żynierowie pracujący naukowo i t. p. Łącznie wzięło udział 
w Zjeździe blizko 500 osób.

Zgodnie z program em  Zjazd rozpoczął się dnia 6.XII.
o godz. 9-ej od nabożeństwa w kościele św. Krzyża, któ
rego wysłuchali liczni uczestnicy Zjazdu. Otwarcie Z jaz
du nastąpiło o godz. 10-ej w wielkiej sali Stow. Techników 
w W arszawie, przy ul. Czackiego 3/5, gdzie też Zjazd do 
końca obradował. Otwarcia dokonał przewodniczący Komi
te tu  Organizacyjnego prof. Wacław Paszkowski, w itając 
gości i uczestników Zjazdu i przedstaw iając po krotce je 
go cele i sposób zorganizowania. N a jego propozycję wy
brano przewodniczącym Zjazdu p. bud. S tefana Domaradz
kiego Kierownika Szkoły Mistrzów M urarskich. Zaś do 
Prezydium Zjazdu:

inż. M arcina Chmaja, Naczelnika Wydziału Drogowego 
Zarządu Miejskiego w Krakowie,

inż. W ładysława Trylińskiego, ^Naczelnika W ydziału Ko
munikacyjno - budowlanego Urzędu Wojew. w Brześciu 
nad Bugiem,

inż. Antoniego Szumana, profesora państ. Szkoły Bu
downictwa w Poznaniu,

inż. Stanisł. Serafina, Naczelnika W ydziału Technicz
nego Zarządu Miejskiego we Lwowie,

inż. Jerzego Nechaya, ze Związku F abryk Cementu, 
p. Wład. Lejmana, Starszego Cechu Mularzy Crześci- 

jan  w W arszawie
i delegata Związku Izb Rzemieślniczych oraz 
p. Tadeusza Zabokrzeckiego, prezesa Związku Właści

cieli Wyrobów Betonowych i Sztucznego Kamienia.

Przewodniczący Zjazdu p. Domaradzki podziękowawszy 
za wybór zaproponował wysłać depeszę hołdowniczą do P. 
Prezydenta R. P. i P. M arszalka Śmigłego Rydza, co ze
brani oklaskami zatwierdzili, poczem udzielił głosu p. Dem
bowskiemu, Nacze'nikowi Wydziału Przemysłu w M inister
stwie Przemysłu i Handlu, który powitał Zjazd imieniem 
tegoż M inisterstwa, życząc mu pomyślnych obrad.

Następne przemówienia powitalne wygłosili: 
inż. Wacław Straszyński imieniem D epartam entu VII 

Min. Komunikacji,
prof. dr. S tefan Bryła imieniem Polskiego Związku Inży

nierów Budowl.,
inż. arch. Adam Paprocki imieniem Stow. Architektów 

R. P.,
inż. Witold Stanisławski imieniem Związku Miast Pol

skich,
inż. I. L uft imieniem Stow. Przemysłowców Budowl. 

R. P.,

inż. Antoni E iger, wiceprezes Związku Polskich Fabryk 
Cementu imieniem tego Zwńązku,

bud. Waśniewski imieniem Zw. Techników E. P., 
p. Tadeusz Zabokrzecki prezes Zw. Właścicieli Wytwói’- 

ni Wyrobów Beton, i Kamienia Sztucznego imieniem tegoż 
Związku.

Depesze powitalne nadesłali p.p.: W iceminister inż. Bob
kowskiego, inż. Kruszewski, del. Departam entu Technicz
no - Budowlanego Min. Spraw Wewnętrznych i inż. 
Wierzbicki, Naczelny Dyrektor Centralnego Związku Prze
mysłu Po'skiego.

Po przerwie rozpoczęto obrady nad referatam i. Jako 
pierwszy wygłosił re fe ra t inż. Jerzy Nechay p.t. „O rgani
zacja  betoniarni dla potrzeb m iejskich“ podając streszcze
nie refera tu , wydanego poprzednio drukiem. Referent 
zwrócił uwagę na sprawę konkurencji betoniarni pryw at
nych i samorządowych oraz n a  braki organizacyjne, jakie 
dają się zauważyć w większości nowych betoniarni. Oży- 
wioną dyskusję wywołało zagadnienie rywalizacji betoniar
ni miejskich i prywatnych, w której to sprawie zabierało 
głos 17 mówców ze wszystkich większych miast polskich. 
W czasie dyskusji zgłoszono następujące wnioski, które 
Zjazd uchwalił przeważnie jednogłośnie na końcowym ze
braniu 8.XII.

1. „Betoniarnie samorządowe położona w miejscowo
ściach, gdzie istn ieją wytwórnie prywatne, winny produ
kować wyroby wyłącznie na własne potrzeby".



2. „W miastach, gdzie istnieją betoniarnie prywatne, nie 
należy otwierać nowych betoniarni samorządowych".

3. „Należy dążyć do likwidacji betoniarni samorządo
wych w małych miastach".

4. „Zastosować względem betoniarni miejskich i pryw at
nych przy przetargach jednakowe wymaganiia odbior
cze”.

5. „Samorządy prowadzące w łasną betoniarnię deficyto
wą, winny je  zlikwidować, pozostawiając prowadzenie ich 
pryw atnej inicjatywie".

Drugi refera t p.t. „M aszyny betoniarskie w  Polsce" s tre
ścił p. Antoni Nowakowski. W dyskusji zgłoszono, uchwa
lony potem wniosek tej treści.

„Zjazd Betoniarski uważa za konieczne, aby rodzimy 
przemysł metalowy rozpoczął produkcję tych maszyn do 
wyrobów betonowych, które sprowadza się dotychczas z 
zagranicy".

Trzeci re fera t inż. Gładkich p.t. „W ibra tory ic betoniar- 
stwie"  wywołał ciekawe uwagi na tem at nadzwyczajnych 
wyników, jakie osiągnięto przy wykonywaniu wyrobów 
przy pomocy wibrowania. Zgłoszono więc wniosek:

„Zjazd stwierdza, że sposób ubijania wyrobów betono
wych przez wibrowanie ma niezmiernie doniosłe znaczenie 
dla jakości tych wyrobów i otwiera1 jakby nową erę w be- 
toniarstw ie".

O statni re fera t p.t. „B etony licowe“ streścił autor jego 
p Stefan Domaradzki.

W poniedziałek 9-ta rano zwiedzali uczestnicy Zjazdu' 
W ystawę Betoniarską, która stanowiła dla nich nieprze
braną skarbnicę w zakresie ich najżywotniejszych zainte
resowań zawodowych. O organizacji i otwarciu i przebie
gu te j wystawy powiemy po ukończeniu sprawozdania ze 
Zjazdu.

Tegoż dnia o godz. 15-ej rozpoczął się drugi dzień ob
rad  nad dwoma referatam i. Pierwszy z nich p.t. „R ury  
betonowe" wydany został jako oddzielna broszura objęto
ści 140 stron. W dyskusji poruszył inż. Nechay kilka za
gadnień związanych z pracam i naukowymi w zakresie be
toniarstw a, jak  rozbudowa laboratoriów, wydanie dalszych 
norm i wprowadzenie ich w życie przez odpowiednie w ła
dze budowlane, założeniu własnego pisma i t.p. Zgłoszone 
przez następnych mówców wnioski brzm iały następująco:

1. Zjazd uchwala wystąpić do Komitetu Norm alizacyjne
go o przyspieszenie wydania norm.

2. Zjazd Betoniarski uchwala założyć pismo dla spraw  
wykonywania wyrobów betonowych i dla spraw  zawodo
wych betoniarzy.

3. Zjazd uważa za wskazane dążyć do powiększenia ilo
ści laboratoriów, jako niezbędnego czynnika podniesienia 
wartości wyrobów betonowych.

Ponadto podniesiono w dyskusji nad spraw ą stosowania 
ru r  betonowych, że ru ry  te  przy dobrym wykonaniu n a 
dają się do powszedniego stosowania wr kanalizacji, z wy
jątkiem  wypadków', gdzie szkodliwe czynniki w  glebie lub 
wodach ściekowych w ym agają zabezpieczenia ich od zew
nątrz lub wewnątrz odpowiednimi m ateriałam i ochronny
mi, a w wyjątkowych tylko wypadkach do zastąpienia tych 
ru r  przewodami z innych odporniejszych materiałów.

N a tem at drugiego refera tu  inż. arch. S tanisław a Łu
kaszewicza „B etoniarstwo w  program ie szkól zawodowych"  
zgłoszono wniosek:

„Zjazd uchwalił zwrócić się do czynników opracowywu- 
jących nowe program y szkół budowlanych i drogowych, aby 
przewidziany był w tych program ach przedmiot „Betoniar- 
stwo“ .

N a trzeci dzień Zjazdu (wtorek 8 grudnia) przygoto
wano wycieczkę po W arszawie, celem zaznajomienia się z 
najciekawszymi budowlami stolicy. Około 210 uczestników 
podzielonych na 2 grupy w godzinnym odstępie czasu, ob
jechało w 6 autobusach najciekawsze budowle w W arsza
wie.

Po południu — odbył się trzeci i ostatni dzień obrad na 
tem aty zawodowe. Dyskusję otworzył przewodniczący po 
wysłuchaniu wszystkich referatów . Streszczenia podali p. 
Ja n  Jasiczek do refera tu  „N asze bolączki zawodowe" i p. 
Jan  Hoffman do refera tu  p.t. „B etoniarstwo w Poznań
skim", p. Tad. Zabokrzecki odczyta! refera t p.t. „Histo
ria  beton iarstw a w Polsce", zaś p. Domaradzki odczytał re
fe ra t p. Wład. Lejm ana p.t. „O rganizacja przem ysłu  beto- 
niarskiego" , ponadto dyskusja objęła refera t inż. Oppma
n a  p.t. „B etoniarstwo polskie w  św ietle danych s ta ty s ty 
cznych". W dłuższej dyskusji obecni dali zgodnie wyraz 
potrzebie utworzenia rzemiosła betoniarskicgo, jako naj
lepszej obrony spraw* zawodowych i jako środka do pod
niesienia technicznego poz'iomu betoniarstwa. Na ten te
m at zgłoszono i uchwalono następujące wnioski:

1. „Zjazd żąda poczynienia starań , aby betoniarstw'o 
zostało zaliczone do grupy rzemiosł Ustawy Przemysło
wej".

2. „Wobec konieczności posiadania organizacji stojącej 
na straży interesów właścicieli betoniarni i wytwórni sztu
cznego kamienia, zupełnie niezależnie od sta rań  o zalicze
nie tej branży w poczet rzemiosła, konieczne jest posiada
nie własnej silnej organizacji. Istniejący Związek Właści
cieli W ytwórni Wyrobów Betonowych i Sztucznego Kamie
nia w Polsce" należy wzmocnić przez najliczniejsze wpisy
wanie się na jego członków. Każdy właściciel betoniarni 
powinien być członkiem tego Związku".

3. „Należy dążyć do wstrzym ania wypożyczania maszyn 
betoniarskich przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza
jemnych".

4. „Zjazd uchwala poczynić kroki o zaliczenie betoniar
stwa do zawodów sezonowych".

5. „Zjazd uchwala zwrócić się do Dyrekcji Funduszu 
P racy z wnioskiem o wydanie odpowiednich instrukcji wła
dzom miejskim i samorządowym, aby fundusze przeznaczo
ne na zatrudnianie bezrobotnych w dziale robót betoniar 
skich oraz przydzielony na te  roboty cement — mogły być 
przez samorządy nieposiadające własnych dobrze posta
wionych technicznie betoniarni — oddane betoniarniom 
prywatnym  — bez konieczności tworzenia przez te samo
rządy prowizorycznych betoniarni, jedynie w celu wyro
bienia otrzymanego cementu i dania pracy ludziom".

Ponadto Zjazd zwrócił się do Komitetu Organizacyjne
go, aby wyróżnił pisemnlie najlepsze stoiska na Wystawie.

Po uchwaleniu wszystkich powyższych wniosków złożono 
podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu za tak sta 
ranne przygotowanie Zjazdu, a  Prezydium Zjazdu za umie
ję tne kierowanie obradami, których powaga nie została 
nigdy mimo gorącej nieraz dyskusji zakłócona.

N a tem przewodniczący uznał Zjazd za ukończony.
W czasie Zjazdu, jako jego uzupełnienie urządzono Wy

stawę Betoniarską w hangarach n a  polu Mokotowskim. 
W ystawa ta  zgromadziła n a  około 80 stoiskach firm  kra
jowych wszystkie m ateriały, narzędzia i maszyny służące 
do wykonywania wyrobów betonowych i sztucznego kamie
nia oraz wyroby już gotowe, jak  płyty chodnikowe i dro
gowe, krawężniki, ścieki, ru ry  kanalizacyjne, słupy ogro
dzeniowe i latarniowe, cegła cementowa, dachówka cemen
towa i azbestowa, perony kolejowe, kadzie, w entylatory i



nasady oraz drzwiczki kominowe, zaś ze sztucznego kamie
nia płytki, stopnie schodowe, baseny, wazony, nagrobki, 
pomniki, figury świętych, a nawet piękne rzeźby. Mimo 
tego, iż W ystawa trw ała tylko 4 dni, zwiedziło ją  ponad
22.000 fachowców budowlanych. Całkowity wpływ ze wstę
pu pobrał Komitet Pomocy Zimowej.

Zakres Wystawy był tak szsroki i interesujący, że wy
m aga osobnego omówenia, które postaram y się zamieścić 
w następnym numerze naszego pisma.

Obie imprezy: Zjazd i W ystawa zostały starannie przy
gotowane przez Komitet Organizacyjny, który opracował 
ich przebieg aż do najdrobniejszych szczegółów. Niski 
koszt, udziału w Zjeździe, bo wynoszący tylko 2 zl. był za
pewne również zachętą do tak  licznego zjazdu uczestni
ków z najdalszych zakątków kraju .

Uczestnicy Zjazdu dawali niejednokrotnie zgodny wy
raz swego zadowolenia z powodu przybycia na Zjazd, któ
rego bogaty program  obrad i spraw na organizacja prze
szły ich oczekiwania. Z przebiegu obrad łatwo było stw ier
dzić, że Zjazd byl prawdziwym dniem prze'omowym w hi
storii polskiego betoniarstwa, i że wpływ jego sięgnie głę
boko w rozwój tej gałęzi budownictwa na najbliższych la t 
kilka.

50-LECiE SZKOŁY PODMISTRZÓW MULARSKICH 
W WARSZAWIE.

Dnia 14. grudnia b. r. obchodziła uroczyście swój jubi
leusz 50-letniego istnienia Szkoła Podmistrzów Mularskich 
Cechu Mistrzów Mularzy Chrześcijan w Warszawie. Cech, 
który swre istnienie datuje od roku 1818 założył w roku 
1886 na wniosek Starszego Cechu B. Brodzkiego kursy 
dla praktykantów  murarskich. W roku 1910 kursy te prze
kształcają się w szkołę mularską, zorganizowaną w 3 k u r
sach po 92 dni. W roku 1927, dzięki ofiarności Starszego 
Cechu ś. p. Bronisława Pawłowicza, szkoła uzyskuje w ła
sny lokal. Obecnie szkoła posiada 10 wykładowców (3 in 
żynierów, 6 budowniczych i mistrzów cechu oraz 1 leka
rza). Wstęip do szkoły m ają zasadniczo absolwenci 7 klas 
szkoły powszechnej, jednakże wśród studiujących zdarzają 
się i uczniowie posiadający wyższy stopień wykształcenia 
wstępnego. Dyrektorem szkoły je st p. Stefan Domaradzki, 
b. S tarszy Cechu a obecnie Członek Zarządu.

Szkoła, k tóra w okresie zaborów spełniała trudną i nad
zwyczaj pożyteczną rolę w zakresie realizacji polskiego 
szkolnictwa zawodowego, obecnie pełni zastępczą rolę v.‘ 
zakresie dokształcania zawodowego i stw arza potrzebną 
podstawę do przyszłej organizacji średniego poziomu n a
uczania rzemiosł budowlanych.

Placówce, która ma szczytną kartę zapisaną w swej 
przeszłości, życzymy dalszego rozwoju dla dobra polskie
go budownictwa!

CZTEROLETNI PLAN INW ESTYCYJNY.

Pod tym tytułem inż. Alfred Konopka ogłosił w Przeglą
dzie Powszechnym w Nr. listopadowym trafne uwagi na te 
m at zasad zapowiadanego u nas planu czteroletniego inwe
stycyj publicznych.

Autor zwraca uwagę, iż „dotychczasowi obrońcy zasady 
poddawania się kryzysowi dochodzą do przekonania, że 
czas już najwyższy, aby przystąpić do uzupełnienia naszych 
ogromnych braków inwestycyjnych i stopniowej odbudowy 
zniszczeń, chętnie, by nie powiedzieć nagminnie, przypisy
wanych temu kryzysowi”.

Zastanawiając się nad kolejnością inwestycji p, inż. Ko

nopka twierdzi, iż są inwestycje, które nie przynoszą bez
pośredniego dochodu (budowa dróg, szkół, regulacja rzek, 
porządkowanie m iast i t. p. )i że na nie właśnie w pierw
szym rzędzie należy przeznaczyć publiczne środki finanso-

Słusznie również rozprawia się autor z symplicystycznym 
poglądem, że istnieją jakoby roboty zatrudniające za tę  
samą sumę mniejszą a inne większą ilość robotników. Pod 
tym względem roboty należy podzielić raczej na dwa rodza
je: jedne dają więcej zatrudnienia bezpośredniego i to w 
większości robotnikom niewykwalifikowanym, inne nato
m iast dają pole pracy bardziej rozczłonkowane, rozprowa
dzając zatrudnienie między wiele przemysłów. Z punktu wi
dzenia gospodarczego przewaga leży raczej po tej drugiej 
stronie, k tóra pobudza więcej ośrodków pracy.

Bezplanowość zamówień jest zobrazowana na stosunkach 
między maksimum a minimum dostaw miesięcznych po
szczególnych materiałów inwestycyjnych. Wynosił ten sto
sunek np. dla ru r w roku 1934 — 2.(i, w r. 1935 — 27.0, 
a w pierwszych miesiącach 1936 wzrósł nawet do 36. Je s t 
to tragiczny obraz bezplanowości.

Wreszcie z artykułu tego należy przytoczyć ustęp doty
czący robót wykonywanych we własnym zarządzie:

„Fundusz Pracy jest właściwie publicznym czynnikiem 
finansującym, przeznaczonym do zwalczania skutków kry
zysu, innymi słowy ma charakter czasowej interwencji pań
stwowej, to też kredyty przyznawane na ten Fundusz mu
szą być uważane za pomoc ulgową z funduszów publicz
nych, którato pomoc powinna być celowo, umiejętnie i naj- 
produkcyjniej wyzyskana. Dlatego w Niemczech rozporzą
dzenie wykonawcze do ustawy z 1 czerwca 1933 r. wyraźnie 
zastrzega, że z publicznej pomocy ulgowej mogą korzystać 
tylko roboty wykonane na podstawie zatwierdzonych pro
jektów i oddawane do wykonania na podstawie przetargów, 
co także stosowane jest i w innych krajach. Tymczasem 
większość naszych m iast ma specjalne upodobanie do t. zw. 
gospodarczego systemu robót we własnym zarządzie łudząc 
się, że w ten sposób robota będzie wykonana taniej i lepiej 
niż przez przedsiębiorcę; a przecież ten sposób gospodarczy' 
podraża koszty wykonania, choćby tylko z tego powodu, 
że adm inistracja publiczna ulegać musi różnym ubocznym 
wpływom politycznym i socjalnym, co powoduje niewłaści
we zyskanie sił roboczych, wysokie koszty budowy i naogół 
małe wynagrodzenia, a w rezultacie marnowanie kapitału 
i marnowanie korzyści, jaką daje ulgowa, publiczna po
moc finansowa, na którą przecież składa się cały naród.

Inwestycyj publicznych we własnym zarządzie nie wy
konują ani Włochy, ani Szwajcaria, Belgia, Holandia, An
glia i t. d„ dlatego też w tych właśnie krajach znajdują 
się wielkie przedsiębiorstwa budowlane, pracujące w całym 
świecie, a także i u nas np. w Gdyni, Rożnowie i przy m a
gistrali węglowej”.

POW STANIE PLACÓWKI NAUKOWEJ Z ZAKRESU 
OCHRONY BUDOWLI OD WODY.

Niema bodaj tak  nieuporządkowanej dziedziny budow
nictwa, jak  ta , która zajm uje się zabezpieczeniem budowli 
od wody. Zagadnienie ochrony budowli od wody nie zna
lazło dotychczas ujęcia w ram y naukowe specjalnego dzia
łu budownictwa. Przyczyniło się to do powstania chaosu, 
braku orientacji i wytycznych.

Architekt, klijent i przemysłowiec, nie m ają wspólnej 
platform y do porozumienia się. Taksamo przemysł wytwór
czy bez skonkretyzowanego żądania inżyniera projektodaw
cy, schodzi na manowce przypadkowej produkcji.



To też zagadnienie ochrony budowli przed wodą dorosło 
•do ro 'i problemu, który należy rozwiązać drogą badań nau 
kowych.

W tym kierunku zostały poczynione pierwsze kroki. Na 
Politechnice W arszawskiej przy Katedrze Budownictwa na 
Wydziale A rchitektury, powstaje Zakład Badawczy — 
„Ochrona Budowli od wody", którego celem jest, przepro
wadzanie wszelkich badań, i eksperymentów z dziedziny od
wodnienia, izolacji i ochrony konstrukcji budowlanej od 
ujemnego działania wody.

POLSKIE BADANIA NAUKOWE I POLSKI 
WYNALAZEK NA ŁAMACH PRASY 

NIEM IECKIEJ.

Milo nam  podzielić się inform acją, iż n a  łamach czaso
pisma Beton und Eisen ukazał się artykuł, omawiający 
istotę wynalazku stali G riffel i wyniki badań przeprowa
dzonych w naszych laboratoriach z belkami uzbrojonymi 
tym materiałem. A rtykuł ten pióra wynalazcy znalazł od
dźwięk również w innych fachowych czasopismach niemie
ckich, gdzie został zacytowany w przeglądzie wydawnictw.

ZNAMIENNE ZARZĄDZENIE DYREKTORA 
NACZELNEGO L. P.

Obserwowana zwyżka drewna znalazła swój znamien
ny wyraz przy zakupach surowca na nowy sezon eksploa
tac ji leśno - tartacznej. Zaznaczył się bardzo gwałtowny 
popyt na drewno okrągłe, który w wielu wypadkach miał 
wszelkie cechy spekulacji. Zakupywano surowce, by go — 
przy stałej tendencji zwyżkowej cen — sprzedać po pew
nym czasie z zyskiem. Tę spekulację do pewnego stopnia 
ułatw iała możność dokonywania zakupów w lasach państ
wowych na kredyt. By te j spekulacji przeciwdziałać wy
dał Dyr. Nacz. L. P. zarządzenie zabraniające sprzedaży 
surowca na kredyt tym  kupcom, którzy nie są właścicie
lami tartaków , a zatem nie kupują surowiec bezpośrednio 
dla przetarcia go. W tym  zarządzeniu interesujące są da
ne o zwyżce cen surowca drzewnego oparte na danych z 
tranzakcji z września i października r. b. w stosunku do 
tego samego okresu roku ubiegłego. Okazuje się, iż w 
Szwecji i Finlandii surowiec podrożał w tym  czasie o 50 
do 60%. Równocześnie na rynku angielskim zwyżka ceny 
tarcicy sosnowej wynosi około 43,5% cif porty angielskie 
również przy porównaniu tych samych okresów r. b. i r. 
ab.

Podajemy te dane dla inform acji naszych Czytelników, 
by podkreślić, iż zwyżka cen drewna ma charak ter ogólno
europejski i że na przyszły rok należy się liczyć z utrzy- 
jnaniem dość wysokiego ich poziomu.

RUCH BUDOWLANY W ŁODZI W R. 1936.

Kierownik Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego 
w Łodzi inż. arch. Karol Kopeć zamieścił w ostatnim  nu
merze Dziennika Zarządu Miejskiego sprawozdanie z dzia
łalności Inspekcji Budowlanej za ostatni rok. Poza n a ji
stotniejszą czynnością Inspekcji Budowlanej jak  rozpatry
wanie planów i nadzór nad wykonywanymi budynkami, 
naczelnym zadaniem, wysuniętym w zeszłym roku przez 
władze budowlane była spraw a uporządkowania wyglądu 
zewnętrznego m iasta, jego racjonalnej zabudowy i za
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. Planowa akcja u- 
porządkowania miasta, rozłożona na kilka lat, obejmuj;;

w tym  roku część śródmieścia, przede wszystkim Plac 
Wolności, ul. Nowomiejską, Ogrodową, część Piotrkow
skiej i Narutowicza i całą ulicę Piłsudskiego. Z zarządzeń 
Inspekcji Budowlanej, dotyczących odnowienia domów i 
usunięcia szpetnych szyldów i reklam  90% zostało całko
wicie wykonanych. Ilość odnowionych i odremontowanych 
w bieżącym sezonie domów wyniosła 1500, a szpetnych 
szyldów, wywieszek i reklam  usunięto 4000.

Niezależnie od remontu fasad i usuwania szyldów In
spekcja Budowlana prowadziła akcję uporządkowania za
niedbanych podwórz i dziedzińców oraz zapoczątkowano 
akcję zmiany pobielanych płotów na heblowane i malowa
ne olejno względnie sztachetkowe lub siatkowe, o ile za 
rim i jest zieleń.

Nowych domów wybudowano w Łodzi w ostatnim  roku 
900, skutkiem czsgo przybyło 10.000 izb. Równocześnie do
konano rozbiórki 55 budynków wobec grożącego niebezpie
czeństwa publicznego.

WYKWALIFIKOW ANI BIURALlśCI WARSZTATOWI

Insty tu t Oświaty Pracowniczej wykształcił na zorgani
zowanym przez siebie Kursie Biurowości W arsztatowej 
kilkudziesięciu uzdolnionych i wszechstronnie wykwalifi
kowanych biuralistów  warsztatowych, jak : sekretarzy, pi
sarzy, asystentów  adm inistracyjnych, pomocników admi
nistracyjnych, i wogóle — pracowników w zakresie go
spodarki warsztatowej.

Pracownicy ci, m ający odpowiednie wykształcenie ogólno 
i praktykę, i ukończywszy z chlubnym wynikiem wymie
niony Kurs, poszukują zajęć w przedsiębiorstwach przemy
słowych, a wysiłki ich w tym kierunku gorąco popiera In 
sty tu t Oświaty Pracowniczej. Przedsiębiorstwa, zatrudnia
jąc ich, posiądą personel godny zaufania, chętny do pracy 
i oddany interesom zakładów pracy.

Łaskawe zgłoszenia należy kierować do Insty tu tu  Oświa
ty  Pracowniczej, W arszawa, Marszałkowska 129 m. 3.

PATENTY UDZIELONE W BUDOWNICTWIE.

W dalszym ciągu ogłaszamy spis udzielonych patentów 
z zakresu budownictwa według danych zawartych w zeszy
cie listopadowym Urzędu P atentow ego').

37a, 2 24042. Józef Handzelewicz (Grudziądz, Polska). 
P lask i strop  pustakow y w zględnie płaskie sklepienie pusta
kowe. 21.1 1933. Udzielono 24.10 1936.

55f, 14 24056. F abryka Papieru P. Lam precht w Sos
nowcu (Sosnowiec, Polska). Sposób wyrobu papy. 27.7
1935. Udzielono 24.10 1936.

80a, 46 23997. A leksander Chmielowski (W arszawa, Pol
ska). Sposób wyrobu p ły t budowlanych z wiórów drzew 
nych lub podobnych m ateriałów  oraz urządzenie do w yko
nyw ania  tego sposobu. 21.9 1935. Udzielono 7.10 1936.

80b, 19/04 24076. Bernard Szeps (Londyn, Wielka Bry
tan ia ). Sposób u tw ardzan ia  i  u trw alan ia  odlewów gipso
w ych lub podobnych ciał porow atych. 25.7 1935. Pierwsz. 
26.7 1934 (Wielka B ry tan ia). Udzielono 27.10 1936.
80c, 5 24070. W armstelle Steins und Erden G. m. b. H. (Ber-

’) Duża cyfra oznacza num er patentu. Cyfry i litery 
przed numerem patentu  oznaczają klasę, podklasę, grupę
i podgrupę, do której zaliczono wynalazek. Następnie ko
lejno są umieszczone: nazwisko właściciela paten tu ; tytuł 
wynalazku; data  zgłoszenia; po skrócie „Pierw.", który 
oznacza pierwszeństwo ze zgłoszenia w jednym z krajów, 
należących do Konwencji Związkowej Paryskiej, data zgło
szenia zagranicznego i w naw iasie k ra j, gdzie zgłoszenia 
dokonano; data  udzielenia patentu.



lin, Niemcy). Piec hotelowi/ dv w ypalania, prażenia, żarze
nia lub spiekania m ateriałów  załadowanych luźno na wóz
kach o zasadniczo płaskich powierzchniach nośnych. 10.5 
1936. Udzielono 27.10 1936.

84c, 3 24080. Inż. Bernard Józef Morawski (W arszawa, 
Polska). N óż kesonu, zw łaszcza  dla gruntów  przyczepnych. 
30.10 1935. Udzielono 27.10 1936.

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI PŁYTEK 
TERRAKOTOWYCH.

Cegielnia Potockich w Krzeszowicach przystąpiła do wy
robu płytek posadzkowych, tak, że łącznie z Częstochow
skimi Zakładami Ceramicznymi Helmana, w chwili obec
nej, czynne są na obszarze Państw a Polskiego już 3 f a 
bryki płytek posadzkowych.

O S T A T N I E

WYNIKI PRZETARGÓW
Wynik przetargu na dostawę materiałów brukarskich do 
robót w< 1937/38 r. -— Zarzad Miejski m. st. W arszawy — 

23/.XI-36 r. (Biui. Przet. poz. 2970).
I — loco budowa w granicach t. zw. wielkiej Warszawy.

II — „ „ w W arszawie w granicach roku 1916.
III — „ wagon W arszawa.
IV — „ ,,, stacja załadowcza.

F i r m a Ilość I II III IV
oferowana

Kamień polny —
brukowiec.

Winnik 6.000 m:! 24.65
Polgranit 5.000 m3 23.95
J. Lieberman 3.000 m;l 22.40
Inż. Baksztański 2 000 t. 12.70
Sp. Zar. Forum 10.000 m 3 24.90
Betopol 4.000 m3 23.00
B. Rogozik 10.000 m 3 24.40
J. Kahanowicz 6.000 m3 24.90
Czudowski i S-ka 5.000 m3 27.55 26.84
J. Gąsowski 3.000 m3 22.80
Siemieński 5.000 t. 14.50 13.00
Pow. Związek —

Garwolin 2.000 m3
J. i M. Ołdakowscy

przedst. inż. Szal-
27.000 m3kowski 18.50

J. Smoliński 1.500 m3 22.80
Kamień Pomorski 5.000 m3 26.75
Szmedra 2.000 m 3 24.60
Bielkiewicz 7.000 m3 25.40

Żwir i piasek.
żwir wiślanyWinnik

3.000 m3 ' 
lewy brzeg 

Wisły 21.50
18.50

21.00
18.00

17.00

A. Butkiewicz żwir rzeczny 
„ kopany 

podżw. rz.
„ kopany 

piasek wiśl. 
„ polny

21.50
18.50 
6.25 
4.20 
8.50

21.00
18.00
6.00
4.00
7,50

Siemieński „ wiślany
Krawężniki
granitowe

»)z kamieniołomów
Inż. Czeżowski 5000 mb. 

proste 19.00
1000 mb. luk. 22.55

Mając na względzie podwójną produkcję przez firmę 
Dziewulski i Lange, która na kwiecień 1937 r. wykończy 
budowę nowej fabryki, na rynek wyrzucona zostanie 
znacznie większa ilość płytek posadzkowych kamionko
wych, niż wynosi jego obecne zapotrzebowanie, i w związ
ku z tym  przypuszczać należy, że ceny płytek pasadzko- 
wych ulegną dalszej zniżce.

NORMA RUR KANALIZACYJNYCH ŻELIWNYCH.

Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, 
iż ukazała się w druku, uchwalona przez plenarne posie
dzenie Komitetu w dniu 3 grudnia 1935 r. norma:
Rury kanalizacyjne żeliwne. (Broszura. Cena 3 — zł.)

Broszura powyższa jest do nabycia w Biurze Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego (W arszawa, E lektoralna 2).

R Z E T A R G I

F i r m a Ilość
oferowana

I II iri IV

Śląskie Kamienio 3000 mb.
i

łomy proste 1. To-
maszogród 1 18.50

Czudowski i S-ka 200mb.proste 19.00
50 „ łuk. 21 00

Szemiot i Gryn 10200 m b.pr. 19.00
berg 1500 mb. pr. 21.00

Jerzy  Gomółka 1000 mb. pr. 18.50
Granit Polski 2000 mb. pr. 17.00
Łempicki 1500 mb. pr. 18.00

1000 mb. luk 23.00

Wiśniewski 4000 mb. pr. 16.00Kamieniołomy i 5000 mb. pr.
Kamieniarstwo 1. Różne 19.00

Budopol 10000 mb. pr 16 90
1000 mb. łuk. 22.50
1000 „ końc. 20.00

Eksploatacja Gra
nitów Wołyń
skich — K ato 3000 mb. pr. 23.90
wice 200 „ łuk. 27.10

Kamieniołomy Po
leskie przedst.

Inż. Wl. Szalkow- 4000 mb. pr. 18.50
ski 1000 „ łuk. 23.50

Związek Celowy — 5000 mb. pr. 20.00
Katowice 500 mb. łuk. 26 00

Granit — Moezu-
lanka do 15000 mb. 18.00

Janowe dzieło przed
staw.inż. Szalkowski 2000 mb. 18.25

b) z kamienia
polnego.

Szmedra 3000 mb. 14.90
Przeclawski i W oj
ciechowski 6000 mb. 17.40 16.80
A. Weinberg 2000 mb. 17.00

250 końce 14.00
J. Kahanowicz 3000 mb. pr. 17.50
Czudowski i S-ka 3000 proste 19.50

200 łukowe 24.50
Kamień Pomorski 8000 mb. pr. 17.25

1000 mb. łuk. 17.50
Wiśniewski 5000 mb. pr. 14,75

1000 mb luk. 18.75



F i r m a Ilość I
1

II
I
! III IV

oferowana I
1 | |

Goszczyński 4000 mb. pr. 
1000 łukowe

18.0017.50
20.50 20 00,

500 mb końce 19 00 18.50
Kamień, ul. Wiel 20000 mb. pr. 16.0(

ka 3 3000mb. łu k. 
lOOOmb.końc.

19.00
16.01

Mazowsze Spółdz
w Nasielsku 5000 mb. pr. 15.00

St. Goszczyński 5000 mb. pr. 16.45
Siemieński 5000 mb. pr. 17.50 17.00

łukowe 19 50|19 00 I
końce 15.50 15.00

Bielkiewicz *4000 mb. pr. 
400 mb. ł.

19.60
20.80

Krawężniki
kwarcytowe,
szarogłazowe

i piaskowcowe
3000 mb 11.60

k w ar.
s z a r .

p ia sk .
Przecławski i Woj 6000 mb. 13.10 12.50 p ia sk .

ciechowski 5000 mb. 7.80 7.20 p ia sk .
Sznitter, Janowa 7000 mb. pr. 7.20 s z a r .

łuk. 7,80 9.50 W isła
Śląskie Kamienio

łomy 5000 mb. 11.50 U *o

Kamieniołomy i
Kamieniarstwo 2000 mb.

J. Wacka, przedst. 11.50
s z a r .

Ży-
inż. Szalkowski 3000 mb. w iec

Klęczańskie Kam 5000 mb- pr. 17.65 K w ar

Kwarcytu łuk. 21 00 ty  t

Kostka i półbruczek granitowy

F I R M A
k o s tk a  rzęd o w a

p ó łb ru c z e k
14 ka 16-ka

Inż. C ze żo w sk i 10C0 t po 48.00 IV
C z u d o w sk i i S-ka 300 t po 55.00-1V 300 t po 53.00-IV 33.00-IV
S zem io t i G ry n b srg 4500 t po £2.50- IV 1500 t po 50.00-i V 3000 t po 31.50-1V
G ra n it P o lsk i 1500 t po 55.00-1 V 500 t po 52.00 IV T3 O <

Ł e m p ic k i 1C00 t po 52.00-JV 750 t po 50.00-1V
B u d o p o l '>000 t po 55.00-IV i.500 t po 51.CO-IV 2500 t po  34.00 I \
E k s p lo a ta c ja  G ran il 

W oł. 200 t po 77 60-1 200 t po 70.60-1 100 t po  48.15-1
Z w iązek  C elow y :tooo t po 58.00-IV 30C0 t po 55.00- IV
S. N a d ra to w sk i 600’t po 49.00-IV (500 t po 46.00-IV
G ran it-M o cz u lan k a 53 00-IV 50.00-IV 33.00- IV
K ies. P rz e m . G ra 

n ito w y 50C0 t po 52.00- IV 5000t po 49.00-IV
Z rz e sz e n ie  S am o rz . 

1 e ry t . 1000 t po '>5.00-IV 2000t po 50.00-IV 1000 t p o  30.00-IV
J a n o w e  D zie ło
p r z e d s t .  in ż . S za l-  

ko w sk i 500 t po 52 00 IV 500 t po 52 00-IV 500 t po  31,50-1V
R o k itn o  Jan o w e 500 t po 54.00-1 V 1500t po 50.00-1 V 1000 t po  31.00-IV
S tro n c z y ń śk i i B o

ja rsk i 6000 t po 31.50-1V
K o p a ln ie  S k a rb o 

w e n a  G. ś l .  K ost 
ka szw ed zk a 8100 t po  38.50-1 II

K am ien io ło m y  P o 
le sk ie , p rz e d s t .  inż 

S za lk o w sk i 11500 t po 52.60-IV

Budowa 52-rodzinnego domu podofic. we Lwowie przy ul. 
Kloparowskiej — F. K. W., W arszawa — 21/XI — 1936 

(Biul. Przet. poz. 219(55).

F I R M A Zł.

N. Landau, Lwów, Senatorska ] ia 417.862
„MUR”, Białystok 454.420
„Tor”, W arszawa 486.324
J. Rosmus, Lwów 503.499
Rewucki, Lwów 544.031

Prosim y 

o w y ró w n a n ie  

za le g łe j p renum era ty

USTAW O DAW STW O  I O R ZE C ZN IC TW O
ULGI W ŚWIADECTWACH PRZEMYSŁOWYCH NA 

ROK 1937.

Ogłoszony został okólnik Min. Skarbu z dnia 27/XI — 
1936 Nr. D. V. 44684/4/36 w sprawie ulg przy nabywaniu 
świadectw przemysłowych na rok 1937.

Z tego okólnika podajemy dane dotyczące przedsiębiorstw 
budowlanych (dział C XIX).

Przedsiębiorstwa te korzystają z dwojakiego rodzaju mo
żliwości ulg.

Pierwszy i zasadniczy rodzaj ulg przewiduje następują
ce maksymalne ilości robotników dla poszczególnych kate

Kategoria
świadectwa

Maksymalna ilość robotników
przy fabr. ręcznej przy użyciu silników

II 1250 1250
III 625 625
IV 250 250
V 100 50
VI 25 15
VII 12 10
VIII 4 4

gorii świadectw przemysłowych (cyfry identyczno z obo
wiązującymi w pierwszym półroczu 1936).

Drugi rodzaj ulg odnosi się do tych przedsiębiorstw, k tó
re w pierwszym kw artale 1037 zatrudnią ilość robotników 
przekraczającą najwyższą cyfrę dopuszczalną według świa
dectwa posiadanego w I półroczu 1936 i również w II pół
roczu 1936 tę najwyższą cyfrę robotników przekroczyły. 
W tym  wypadku, firm y te m ają prawo prowadzić przez 
cały rok 1937 swoje przedsiębiorstwa na podstawie kate
gorii świadectwa identycznej z kategorią świadectwa po
siadanego przez nie w I półroczu 1936.

W yjaśniamy, iż ta  druga form a ulgi będzie dla wydaj
ności przedsiębiorstw budowlanych nieosiągalna z w yjąt
kiem tych wypadków, gdy przedsiębiorstwo w I półroczu 
1936 wykupiło bardzo niską kategorię świadectwa przemy
słowego, n. p. VI, VII lub V III kategorię i z tego powodu 
przed 1 kwietnia 1937 m ają możność przekroczyć liczbę 
robotników 4 dla V III kat., 10 wzgl. 12 dla VII kat. i 15 
wzgl. 25. dla VI kat.



PRZYJMOWANIE POŻYCZKI KONSOLIDACYJNEJ 
NA WADIA I KAUCJE.

Okólnikiem z dnia 25 sierpnia b. r. Nr. D. II 20306/1/36 
została ustalona wartość Pożyczki Konsolidacyjnej przyjm o
wanej na wadia i kaucje na 42 zł. za 100 zł. wartości 
imiennej. Obecnie okólnikiem z dnia 5 listopada b. r. D. II 
27628/1/36 wartość ta  została podwyższona do 55 zł.

ZMIANA WARUNKÓW DO UZYSKIWANIA ZASIŁKÓW
FUNDUSZU BEZROBOCIA PRZEZ ROBOTNIKÓW 

SEZONOWYCH.

Według ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz. Ust. N r 58 z roku 1932, poz. 555), uprawnionymi do 
korzystania z zasiłków z funduszu bezrobocia byli robotni
cy pozostający bez pracy, którzy w ciągu 12 miesięcy przed 
dniem zgłoszenia prawa do zasiłków podlegali co najmniej 
przez 20 tygodni obowiązkowi ubezpieczenia od bezrobocia. 
Za tydzień rozumiano 6 dni pracy, przy tym  przypadające 
na dzień pracy święto zalicza się jako dzień pracy.

Obecnie zostało ogłoszone Rozp. Min. Op. Społ. z dnia
26.XI.36 r. (Dz. Ust. N r 90, poz. 628), według którego 
zmniejsza się do czterech liczbę dni pracy, uważanych za 
tydzień podlegania obowiązkowi ubezpieczenia. Zmniejsze
nie to odnosi się tylko do sezonowych robotników, do k tó
rych stosuje sie stawka iibezp. od beziobocia w wysokości 
4%.

KOMISJE KW ALIFIKACYJNE DO STWIERDZANIA 
PRAKTYCZNEJ UMIEJĘTNOŚCI FACHOW EJ OSÓB 
UPRAWNIONYCH !)() KIEROWANIA ROBOTAMI BU
DOWLANYMI I SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TYCH 

ROBÓT.

.lak wiadomo nowela do ustawy budowlanej przewidzia
ła ograniczenia dla architektów w zakresie sporządzania 
projektów konstrukcyjnych i kierowania budowami o 
skomplikowanej konstrukcji i na odwrót ograniczyła in 
żynierów lądowych w sprządzaniu projektów architekto
nicznych. Ustawa przewidziała, iż zarówno architekci jak 
i inżynierowie, którzy chcą wyzwolić się z tych ograniczeń 
muszą wykaza? praktyczną umiejętność w specjalności 
drugiego zawodu.

Obecnie wydano rozporządzenie (Dz. Ust. N r 89 z dnia 
PO. XI. 36 poz. 622 data rozp. 19. XI. 1936), które określa 
dokładnie sposób stw ierdzania tej praktycznej umiejętno
ści.

Komisja Kwalifikacyjna ma następujący skład:
Delegat Min. Spr. Wewn. — przewodniczący.
Delegat Min. W. R. i O. P.

2 profesorów Wydziału A rchitektury '
/Polit. Warsz.

l \  profesor Wydziału Inżynierii Polit.
■—- W arszawskiej.

1 profesor Wydziału A rchitektury 
Polit. Warsz.

2 profesorów Wydziału Inżynierii 
Polit. Warsz.

Sekretarz wyznaczony przez Min. Spr. Wewn.

Po złożeniu podania z dowodami stwierdzającymi p rak

tyczną umiejętność jak  i wykonane projekty i prace kon
kursowe, prace o charakterze naukowym, świadectwa z wy
konania konkretnych prac itp. oraz taksy w wysokości 
120 zł. K andydat zostaje dopuszczony do egzaminu.

Egzamin składa się z pracy pisemnej bądź rysunkowej 
i ustnej obrony tej pracy.

Praca pisemna nie może trw ać dłużej niż 6 dni po 6 go
dzin, a ustna obrona nie dłużej niż dwie godziny.

Komisja może zwolnić kandydata od pracy pisemnej i 
je j obrony i ewentualnie może poddać go zam iast tego 
lylko egzaminowi ustnemu.

PRAWO DO URLOPU, GDY PRACOWNIK SAM 
WYPOWIEDZIAŁ UMOWĘ O PRACĘ.

(O rzeczenie z dn. 20 w rześn ia  1933 r. C. I. 2058/32).

Pracownik, który sam rozwiązał umowę o pracę traci 
w myśl art. 3 ustaw y z chwilą wypowiedzenia przez sie
bie umowy prawo do urlopu jeszcze nieotrzymanego, choć
by posiadał już uprawnienie do urlopu.

PRAWO DO URLOPU, GDY UMOWA ZOSTAŁA
ROZWIĄZANA NA SKUTEK DŁUGOTRWAŁEJ 

CHOROBY.

(O rzeczenie z  dn. 4 m aja  1033 r. C. I. 391 /33).

W razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę 
bez wypowiedzenia na skutek choroby pracownika ciągną
cej się dłużej n ż 3 miesiące, pracownik traci prawo do 
urlopu na zasadzie a it. 3 ustawy.

Teza ta  ma zastosowanie również wobec robotnika je 
śli umowa z nim zostaje rozwiązana na skutek choroby 
trw ającej dłużej niż 4 tygodnie.

PRAWO DO URLOPU PRZY ROZWIĄZANIU UMOWY 
W KOŃCU ROKU KALENDARZOWEGO.

(O rzeczen ie  z  dn. 11 k w ie tn iu  1 9.1Ą r.  C. I. 2 7 9 0 /3 3 ) .

Zwolnienie pracownika w końcu roku kalendarzowego z 
jednoczesną wypłatą wynagrodzenia za okres wypowiedze
nia, obejmujący i część roku następnego, nie uprawnia 
pracownika do żądania wynagrodzenia za urlop w roku, 
w którym  on już nie był zatrudniony u swego pracodawcy.

(O rzeczenie z dn. U m aja  1932 r. C. I. 2303/31).

Jeżeli pracodawca wypowiedział pracownikowi pracę w 
końcu roku kalendarzowego z tem, że okres wypowiedze
nia kończy się w następnym roku a przytem pracodawca 
nie wypłacił natychm iast pracownikowi wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia, tem samem stosunek pracy zaw ar
ty  między stronam i trw a nadał aż do ukończenia okresu 
wypowiedzenia, umowa o pracę zostaje rozwiązana dopie
ro z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a więc już po 
rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego, a więc pracow- 
n ;k nabył już w tym  następnym roku prawo do urlopu.

PRAWO DO URLOPÓW ZA LATA UBIEGŁE.

(O rzeczenie z  dn. 15 czerwca 1932 r. C. I. 51,7/32).

Prawo do urlopów w latach ubiegłych, a więc i wyna
grodzenia za nie, wygasa z upływem każdego roku, w 
którym  urlop się należał, niezależnie od okoliczności czy 
m iała miejsce odmowa udzielenia urlopów ze strony p ra 
codawcy.

dla

architektów

dla

inżynierów



CENY MATERJAŁÓW BU D O W LAN YC H
Wskaźniki cen i kosztów 1928 =  100

IX. 1936 X. 1936 X. 1936 XI. 1936

Ceny mineral, mat. bud. 45.7 46.3 Koszty budowy 59.1 59.6
Ceny drewna obrobionego 44.2 468 Koszty utrzym ania 61.6 61.9
Ceny żelaza 70.9 70.9

Ceny m at. bud. 49.5 50.5

Cegła, klinkier, pustaki, kamionka 
i wyroby ogniotrwałe.

F irm a Dziewulski i Lange po dokonaniu zapowiedzia
nej zniżki cen notuje w cenniku „Styczeń 1936“ nast. ceny
za p ły tk i kamionkowe (terra k o tę )  loco wagon st. Opoczno 
w zł.:

kw adra ty  gładkie łub groszkowane jednokolorowe 15 X  
X 15 i 14.5 X 14.5 cm, za 1 m'J — I gatunek — żółte 
i czerwone IG.75 zł., szare i bronzowe 17.50 zł., białe 19.00 
zł., czarne — 20.00 zł., niebieskie i zielone 23.00 zł., I / I I  ga
tunek o 6% taniej, II gatunek o 11% tan ie j, ośmiokątny 
i sześciokątny droższy w I gatunku o 0.40 zł. w I / I I  gat.
o 0.35 zł., iw II gat. o 0.30 zł.

płin tusy icklęsłe za 1 m. b. — żółte i czerwone 4.35 
ił., białe i szare 5,15 zł., czarne — 5.65 zł., 

łiolkełe wąskie  — 3.10 zł.,
posadzka braviowa  żółta i szara —- 22.50 zł., żłobko

wana żółta — 17.15 zł.
płytki dywanowe ,,gorseoilci“ nienaklejane i kw adraci

ki i sześciokąty  naklejane n a  papier — 14 zł.
Ceny powyższe loco skład w W arszawie podnoszą się

o 0.50 złotych na n r, a przy posadzce bramowej o 1.00 zł.
Cegielnia W itaszyce  (przedst. w W arszawie inż. L. 

Siekierko — Senatorska 4. tel. 2.58.59) notuje (pierwsze 
ceny loco wagon cegielnia, drugie ceny loco wagon W ar
szawa) :

cegła zw ycz. budowlana n ieprzebierana  41 •— 66, cegła  
zw. bud. przebierana  (nad. się do licowania) 43 — 68, dziu- 
row ka zw . budowlana 35 — 50, licówka 1 kl. 60 — 85, ce
gła kanaliz. I Id. (wytrz. do 230 kg/cm 3, nasiąkł. 8.2%) 
60 — 85, Ii kl. 55 — 80, cegła stropoica F oerstera  25 x 
15 x 10 — 65 — 91, dachówka karpiówlca I kl. 70 — 80,
II kl. 60 — 70.

Dekarskie materiały (p. zesz. 8, 9, 10 i 11) 

Drzewo.
Paged notuje następujące ceny za m ateriały  drzewne 

produkcji Lasów Państwowych loco plac budowy w W ar
szawie:

1) Kant. sosn. rznięta wymiarowa klasy „z pod piły" 
dł. do 6 m przekrój do 17 cm — 68 zł; przekrój od 18 cm
— 75 zł.

2) Kant. ciosana w dług. handlowych — 50 zl.
3) Okrąglaki sosn. na stem p'e — 33 zl.
4) Bale sosn. dł. do 6 m kl. V — 68 zł.
5) Deski obrzynane sosn.

grub. 19 mm 51 zł 59 zł
„ 25 mm 58 zł 64 zł
„ 32 i 38 mm 59 zł 66 zł

6 ) Deski podł. hebl. i szpuntowane grub. 38 mm —
T kl. — 147 zł; II kl. — 132 zł; I II  kl. — 110 zl; IV 
kl. — 90 zł; V kl. — 75 zł.

7) Posadzka dębowa za 1 n r  loco skład w W arszawie—
I kl. — 8.00 zł; II kl. — 7 zł; I II  kl. — 6 zł.

Piece i przybory piecowe.
Zakł. Przem. Jan  Krauze w Andrespolu notuje na

stępujące ceny za kafle loco fabryka:

za kafel kwadratel. ■— 0.36, za narożnik kafla kwa- 
dratel. — 0.54, za kafel gładki berliński — 1.22, za na
rożnik gładki berliński — 1.83, kafel beri. kuchenny —
1.02, narożnik — 1.53, za kafel szamotowy kolorowy (wy
m iar 21 X  23) — 0.86, za narożnik szamotowy kolorowy
— 1.29, za kafel szamot., kolor, (form at meisseński) ■— 
0.60, za narożnik tego wym iaru — 0.90, za jeden rząd za
kończenia (białego) -— 15.30, kolor. 12.75, za jeden rząd 
karnesu (białego) — 13.60, kolor. — 11.90.

Fabryka Piotr Ławacz i Synowie notuje loco skład w 
W arszaw ie:

kom plet piecow y  (drzwiczki paleniskowe, popielnikowe, 
ruszt, ru ra  blaszana, 2 kg. drutu miedziowanego) — 14.20 
drzw iczk i kominowe podwójne  15 X 20 cm — 2.10; w en ty
la tory żaluzjow e  15 X 15 cm — czarne — 1 60, niklowane
— 3.30, 15 X  18 cm mosiężne — 5.30; w en tyla to ry  klapo
w e  czarne 10 X  10 cm — 1.20, 12,5 X 12,5 cm — 'l.50 .

Stołarszczyzna.
Starachowice notują nast. ceny na swe wyroby franco 

wagon Starachowice:
a) surowe — nieszlifowane p ły ty  drzw iow e  „Staracho

w ice“ o wym. normalnym 2.05 X 0 85 wzgl 0.75 wzgl. 
0.65 grubości 3% cm — zł. 16 za 1 nr.

b) drzw i p ły tow e  ,,Starachow ice“ o wym. normalnych
2.00 X 0.80 wzgl. 0.70 wzgl. 0.60 — zł. 21 7.a 1 m*.

c) w ym iary anorm alne 10% drożej.

Szkło (p. zesz. 11).

Wiążące materiały i zaprawy.

Ceny w apna  pozostają bez zmiany w stosunku do po
przednich notowań.

Ceny cementu  są nieco słabsze, w ahają się one od zl 
3.20 do 3.40 za 100 kg w workach pap. pary te t st. Łazy 
(not. firm y A. Borowik i Syn).

żelazo i metale.
Ceny żelaza  pozostają bez zmiany (por. zesz. 1/36). 
Począwszy od 23.XI. b. r. Blacha Cynkowa notuje nast. 

ceny blachy cynkowej za 1000 kg loco st. zalad. przy pa
rytecie frachtowym  stacja  Chebzie:

1) dla hurtowników przy kupnie na własny rachunek i 
do sprzedaży w drodze komisowej przy kupnie 30.000 kg 
—- 800 zł, poniżej 30.000 — 820 zł;

2) przy sprzedaży przez hurtowników i kupców uprzyw. 
odsprzedawcom nie w drodze komisowej — 865 zl;

3) przy sprzedaży ze składu konsumentom —. 900 zl;
4) dla kolei, inst. państw , i komunalnych -— 780 zl;
5) dla województw wschodnich — 765 zł.

Dom handl. A. Gepner notuje loco skład W arszawa 
za kg: ołów hutniczy — 0.80; blacha miedziana — 2.40 do 
3.80; blacha mosiężna -— 2.30 do 3.80; blacha cynkowa —
0.87.

F irm a L. Romanus komunikuje:
Ceny gwoździ i d rutu  zostały podwyższone przez Syn

dykat, a mianowicie w gwoździach przeciętnie o 60 gr na 
skrzynce, n a  drucie żelaznym około zł. 3 na 100 kg.



Wobec tego wynoszą obecnie ceny orientacyjne loco 
skład dostaw cy  z opakowaniem, p rzy  płatności gotówko- 
w ej:

Gwoździe żelazne: zl 5.47 zasadniczo za skrz. 16 kg 
netto plus dopłaty wg nowego podwyższonego cennika.

D rutu żelazne: zl 38. — zasadniczo za 100 kg plus 
dopłaty wg nowego podwyższonego cennika.

KATOWICE.

Ceny loco cegielnia: cegła zwyczajna 30 —• 35, licówka 
70 — 85, cegła pustakowa 38 — 45, kleinowska 70 — 78, 
akermanowska — 180 — 220;

Ceny loco wagon Katowice: żwir rzeczny 4.70 — 5.70 
za tonę, piasek rzeczny 6.50 za tonę.

Cena loco budowa: piasek kopalny 4.00 —  4.50 za m3.
Ceny loco skład: żelazo betonowe cena zas. 275 zl za 

tonę, żelazo profilowe do N r 24 cena zas. 285 zl za tonę, 
ponad N r 24 — 335 zł, papa smolowcowa za rulon 7 m'J
— Nr 80 — 4.95 — 5.25, N r 100 — 4.15, N r 150 — 3.15— 
3.25, N r 200 — 2.75 — 2.85.

ŁÓDŹ.

Ceny w zł. loco budowa przy płatności gotówką: 
cegła zwyczajna — 45 — 48, cegła dziurawka — 

62 — 65,
żwir (pospółka za 1 m* — 4.50 do 5.00, żwir do żel

betu za 1 m* — 8, piasek do m urowania lm 3 — 3 do 3.50, 
deski 3/4" — 38 — 43„ 1" — 45 — 47, 5/4" do 2" — 57, 
bale 3" —'5 7  — 59, kantówka ciosana -— 38 — 41, kan 
tówka rznięta ■— 58 — 63.

WARSZAWA.
Ceny cegły  w W arszawie pozostają w dalszym ciągu 

bez zmiany wobec zakończenia sezonu.
Zwracamy jednak powtórnie uwagę, iż zapasy w cegiel

niach są bardzo małe i dlatego na wiosnę 1937 będzie brak 
cegły.

Zakł. Cer. Pustelnik notują loco cegielnia:
Cegła ręczna zł 40 — 41.—

„ dziurawka „ 43 — 45.—
Bloki stropówki według systemu.

Dachówka żłobiona I kl. 130.—
II „ 100.— 

HI „ 8 0 . -
karpiowa I „ 100.—

II >, 8 0 . -
Gasiorv _ 0-7(1

Ceny żw iru  uległy po zwyżce jesiennej pewnemu obni
żeniu.

F irm a Jan  Czekaliński notuje następujące ceny:
żw ir  w iślany  loco brzeg Wisły — 1 6 — 17 zł za 1 m3 
żw ir  rzeczny  loco wagon W arsz. Główna — 9.75 zł 
żw ir  kopalniany  loco wagon W arsz. Główna — 8.75 zl 
piasek w iślany  loco wybrzeże Wisły — 2.00 za 1 m \
F abryka inż. S. Radzimińskiego notuje nast. ceny za 

wyroby betonowe loco budowa w W arszawie, za ms:
p ły tk i cementowe 20x20 cm szare — 4,50 czerwone — 

5.00;
p ły tk i lastricow e  szare — 8.60, z m arm uru ca rra ra  —

9.50.

W Y K A Z  ZATW IER D ZO N YC H  BUDOW LI

WARSZAWA.

(Dane za czas od 1/X  — 31/X-1936 — ciąg dalszy).

1043. D. m., part. — 450 nf' — ul. Powsińska — wł.: 
L. Swiderski — pr. i k.:bud. H. Czecharowski, W-wa, Ko
szykowa 33.

1044. D. m., 3 p. — 4038 iń' — ul. Łochowska 44 — 
wł.: G. Erlich, W-wa, Gęsia 8 i J . Steinbock, W-wa, Ząb- 
kowska 12 — pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, Złota 
75, tel. 2. 81-21 — wyk.: Przedsięb. bud. W. Peterek, 
W-wa, Białostocka 46.

1045. D. m., 1 p. — 800 nv' — ul. Krasickiego 3 — wl.:
G. Markiewicz, W-wa, Madalińskiego 92 — pr. i k . : inż.- 
cyw. S. Kraskowski, W-wa, Krak. Przedm. 30, te1. 6.01-03
— w yk.: Przedsięb. bud. I. Kruszewski, W-wa, M arszał
kowska 61, tel. 7.15-80.

1046. D. m., 1 p. —  1600 nr' — ul. Racławicka r. Dru
żynowej — w ł.: A. Domańska, W-wa, Konduktorska — 
pr. i k.: inż. - arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel.
8.20-35 — wyk.: Przedsięb. bud. S. M ajak, W-wa, K ryp
ska 22.

1047. 1). m., 2 p. — 1400 n f — ul. Pogonowskiego 3 — 
w ł.: A. Falkowski, W-wa, Smolna 10, tel. 5.11-15 — p r .: 
inż. - arch. W. Marcinkowski, W-wa, F iltrow a 79, tel. 
8.92-67 — k.: inż.-arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, 
tel. 8. 20-35 — wyk.: sp. płg.

1048. D. ni., 3 p. (ofic.) — 3570 m3 — ul. Śliska 6/8  — 
w ł.: J. Wiencek, W-wa, Śliska 6, tel. 6.50-16 — p r .: inż.- 
bud. K. Bagieński, W-wa, Nowy Świat 41, tel. 6.55-67 — 
k.: inż. M. Wołkowiński — wyk.: Biuro budowlane M. 
Wolkowiński, W-wa, Śliska 6/ 8, tel. 6.50-16.

1049. Bud. gosp. (dalekotłocznia gazu) — 1400 m3 — 
ul. Dworska 25 — w ł.: Gazownia Miejska m. st. W arsza
wy — pr. i k .: inż. M. Wołkowiński — w yk.: Biuro bud. 
M. Wołkowiński, W-wa, Śliska 6/ 8, tel. 6.50-16.

1050. D. m., 2 p. — 2200 m3 — ul. Pustelnicka — w ł.:
A. Malczykowa, W-wa, Osowska 30 — pr. i k .: arch. J . 
Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. gosp. (m. mur.
B. Malczyk, W-wa, Osiowska 30).

1051. Dobd. i nadb. — 1500 m“ — ul. Osowska 28 — 
w ł.: J . Kuczerawy, W-wa, Osowska 28 — pr. i k .: arch. 
J, Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. płg. (m. mur. 
L. Szyszko, W-wa, Nowy Zjazd 4).

1052. W. m., part., 2 szer. — a 720 nr' — uł. H ajoty h. 
10524/25 -— pr. i k .: inż. I). Popławski, W-wa, Złota 30, 
teł. 6.76-75.

1053. D. m., 1 p. — 1200 m3 -—- ul. Olimpijska dz. 4 — 
wł.: generał Pasławski, Przemyśl — p r . : inż.-arch. 
H. Walczak, W-wa, Radna 10, tel. 2.65-10 — wyk. sp. 
ofic. „Dom“ , W-wa, F o rt Rakowiecki.

1054. D. m., 2 p. — 3000 m3 — ul. Białolęcka hip. 2680
— w ł.: młż. Juraszek, W-wa, Białostocka 34 -— p. i k.: 
inż. - komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza 30, tel. 
12.69-98 — wyk.: sp. plg. (m. mur. St. Dudzic, W-wa, 
Krochmalna 90).

1055. D. m., 2 p. bliźn. — 3112 m3 — ul. Saska 68 — 
w ł.: M. Krystm an, W-wa, Saska 68 — pr. i k.: inż.-bud. 
W. Szworm, W-wa, Podwale 28, tel. 2.52-31 — wyk.: sp. 
Płg-

1056. Bud. kina — 5000 m3 — ul. Leszno 35 — wł.: 1). 
Bachrach, W-wa, Solna 4, tel. 2.65-97 — pr. i k: inż.-arch. 
J . Żórawski, W-wa, F iltrow a 63, tel. 8.13-02 — wyk.: va
cat.

1057. D. m., 4 p. -— 4500 m3 — ul. Solna 3 ■— wł.: L. 
Nowakowski, W-wa, Solna 12, tel. 11.03-74 — pr. i k.: 
inż.-arch. B. Żurkowski, W-wa, Solna 12, tel. 9.47-20 — 
wyk.: Przedsięb. bud. F r. Sokołowski, W-wa, Kaliska 11, 
tel. 9.58-34.

1058. D. ni., 1 p. — 2025 m3 — ul. Zagójska 18 — w ł.:
E. i W. Szwarc, Rembertów — pr. i k .: inż. - arch. L. 
Tokar, W-wa, Nowogrodzka 3, tel. 9.33-90 i inż. - arch. 
H. H albsr, W-wa, Wilcza 44, tel. 9.97-44.

1059. D. m., 3 p. — 5000 m“ — ul. Okrąg dz. 5 — wl.: 
Mu Skonieczna, W-wa, 6-go Sierpnia 12, tel. 2.12-66 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. W. Kurecki, W-wa, Rybaki 29).

1060. D. m., 4 p. — 6700 m3 — ul. Skolimowska 4 — 
w ł.: M. Saidman, W-wa, Senatorska 6, tel. 2 58-62 — pr. 
i k.: inż. - arch. M .'Goldberg, W-wa, Nowogrodzka 18, tel. 
9.98-07 — wyk.: Przedsięb. bud. S. Dawidowicz i W. J a 
godziński, W-wa, Kredytowa 16, tel. 6.95-59.



1061. D. m., 1 p. — 1200 m8 — ul. Genewska — w ł.: M. 
Porowski, W-wa, Łukowska 3!), tel. 10.15-80 —- pr. i k . : 
inż.-arch. M. Goldberg, W-wa, Nowogrodzka 18, tel. 9.98-07
— wyk.: Przedsięb. budowl. B. Pietrusiński, W-wa, Ty- 
kocińska 15, tel. 10.18-00.

1062. Bud. ambul. i kąpiel. — 7000 m" — ul. Oczki — 
wl.: Szpital Dziec. Jezus — pr. i k . : inż. T. Emmel (bud. 
in.) — wyk.: Przedisęb. bud. O. Heincel, Poznań, tel.
8.14-15.

1063. D. m.* 3p. -— 4500 iń' — ul. P rosta 50 —• wl.: E. 
Krzyczkowska, — W-wa, Złota 16, tel. 5.03-19 — p r .: arch. 
W. Heppen, poczta Raszyn, wieś Imielin — k. i wyk.: va
cat.

1064. Nadb. 2 i 3p-er — 2600 m3 — ul. Kamionkowska 
22 — wł.: F-ma Polsk. Zakł. Opt., W-wa, Grochowska 35, 
tel. 5.54-40 — pr.: bud. A. Paruszewski, W-wa, Poznań
ska 17 — k. i wyk.: vacat.

1065. D. m., bliźn. — ul. Bolecha dz. 110 — w ł.: R. 
Brzozowski — p r .. typ. B. G. K.

1066. Dobud. — 500 m3 — ul. Blaszana r. Panieńskiej
— w ł.: Dawidowicz i Sp. — p r .: inż.-komunik. T. Wasilew
ski, W-wa, Mickiewicza 30, tel. 12.69-98 — k.: arch. R. 
Szwarc, W-wa, Złota 40, teł. 6.75-45 — wyk.: sp. płg. (m. 
mur. R. Paczuski, W-wa, śliska 32, tel. 6.75-84).

1067. D. m., 1 p. — 770 rri1 — ul. Bolecha h. 10834 — 
wł.: M. Olszewski — pr. inż.-arch. B. Lewandowski, W-wa, 
Al. Jerozolimska 7, tel. 9.24-24 — k.: inż.-bud. A. Choda
kowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 6.16-17 — wyk.: sp. 
Płff-

1068. W illa — 1800: m3 — ul. Miedzeszyńska — wł.: A. 
Rotwand, W-wa, Mokotowska 46-a, tel. 8.39-98 — p r . : 
inż.-arch. M. Chełmiński, W-wa, Hoża 15, teł. 9.43-59 — lc. 
i wyk.: vacat.

1069 Nad. 2ch p ięter — 2000“ ul. Pawia 98 — w ł.: Szeps
i Cygiel, W-wa, Admin. J. Flaszenberg, Chłodna 42, tel. 
6.58-84 i— p r .: inż.-arch. L. Krakowski, W-wa, W arecka 9, 
tel. 2.08-42 — k : inż.bud. J. Fels, W-wa, Żabia 7, teł. 
2.67-25 — wyk.: vacat.

1070.1 D. m., lp . —  480 m3 — ul. Grębałowska 1 —< wł.: 
J. Maluga — pr. i k.: inż.-cyw. R. Miller, W-wa, K arska 
7, tel. 12.68-32 !— wyk.: Przed. bud. E. Gruca, W-wa, W a
liców 14, tel. 5.40-74.

1071. D. m., lp . — 2200 m3 — ul. Czerniakowska 101 
—• w ł.: F. Wiśniewski, Wwa, Czerniakowska 101 — pr. i 
k .: bud. E. Sztykiel, W-wa, Odyńca 13 — wyk.: vacat.

1072. D. m., 2p. — 1800 m3 — ul. Bieniewiecka dz. 37 
—- wł.: J. Gogolewski pr. i k.: arch. M. Obołoński, W-wa, 
Zgoda 12, tel. 5.34-95 — wyk.: vacat.

1073. D. m., part. — 450 m3 — ul. Ostrowska 9 — wł.:
A. Groć, W-wa, Ostrowska 9 — pr. i k.: inż.-arch. H. Ba
ruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: sp. gosp.

1074 I), m., 2p. — 1600 m" — ul. Siedlecka 53 — wł.: 
F. Jarząbek —< pr. i k.: bud. J. Matula, W-wa, Sienna 40.

1075. D. m., lp ., szereg, (dwa) — 2400 m3 — ul. Ha-
jo ty  41 i 43 — w ł.: J. Frederiksen, Harasimowicz i N a
sielski — pr.: inż. W. Czerny, W~wa, Chłodna 45 — k .: 
inż. W. Popławski, Chełmżyńska 31, tel. 12 60-05 — wyk.: 
sp. płg.

(Dane za czas od 1/XI — 30/XI-36 r.).

1076. D. m., 3 p. — 3600 nr' — ul. Różana przy Puław 
skiej — wł.: O. Wiese, W-wa, ul. Promenada — pr. i k.: 
inż.-arch. H. Douglas, W-wa, Bałuckiego 35, tel. 8.20-35
— wyk.: vacat.

1077. D. m., 1 p. — 1000 m ' — ul. Wojciecha Górskiego
4 — wł.: M. Skoczylasówna, W-wa, Brzozowa 2, tel. 5.07-22
— pr. i k.: inż.-arch. L. Czyż, W-wa, Racławicka 105, tel. 
7.02-74 — wyk.: H. Milej, W-wa, Babice, Pocztowa 13.

1078. D. m., 3 p. — 4000 m3 ■— ul. Przemysłowa 35 — 
wł.: R. Quandt, W-wa, Rozbrat 8, tel. 9.12-91 — pr. i k.: 
inż.-arch. H. Quandt, Gołąbki pod W-wą — wyk.: vacat.

1079. D. ni., 2 p. — 3000 m’ — ul. Poleska 35 — wł.:
A. i S. Glauber, W-wa, Pańska 67, tel. 2.13-68 — pr. i k.: 
arch. J. Zawadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. półg. (m. 
mul. L. Banasik, W-wa, Piusa XI 10, m. 6).

1080. D. m„ 1 p. — 1270 ni3 — ul. Lędzka 23 — wł.:
S. Pędziński, W-wa, Krochmalna — pr. i k.: arch. J. Za
wadzki, W-wa, Wilcza 9 — wyk.: sp. plg.

1081. D. m., 5 p. — 13800 m3 — ul. Rozbrat 28 — wl.: 
W. Gutgeld, W-wa, Zielna 48, tel. 2.20-56 -— pr. i k.: 
inż.-arch. St. Rothberg, W-wa, Wilcza 23, teł. 8.29-71 — 
wyk.: sp. płg. (m. mur. J. Burdziński, Wawer, Stylowa 20).

1082. D. m., 2 p. — 2819 m3 — ul. Stępińska 11 -— wl.: 
W. i F. Ossowieccy, W-wa, Willowa 2 — pr. i k.: inż.-arch. 
H. Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: Przedsięb. 
bud. St. Jakubowski, W-wa, Chełmżyńska 17/19, tel.
12.74-90.

1083. Przeb. — 600 m3 — ul. Hoża 42, — w!.: J. Berłami, 
Hoża 42, tel. 9.32-85 — pr. i k.: inż.-arch. H. Baruch, W-wa, 
Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: Przedsięb. bud. J. Paczuski, 
W-wa, Śliska 32, tel. 6.75-84.

1084. D. m., 4 p. — 4400 m3 — ul. Kaliska 20 — wl.: 
J . Rechnic, Sławków, w. Kieleckie — pr. i k .: inż.-arch. H. 
Baruch, W-wa, Złota 75, tel. 2.81-21 — wyk.: Przedsięb. 
budowl. B. Garczyński, W-wa, Chłodna 32, tel. 6.98-07.

1085. D. m., 3 p. —• 3967 nr' — ul. Andrzejewska dz. 18 
—wł.; pr.; k. i wyk.: patrz wyżej poz. 1084.

1086. D. m., 2 p. — 1800 nr1 — ul. Częstochowska r. 
Chotomskiej — wł.: młż. Jabłczyńscy — pr.: bud. A. Pa
ruszewski, W-wa, Poznańska 17 i inż.-bud. L. Antoszew
ski, W-wa, N arbutta  27, tel. 8.21-95 — k.: arch. dypl. K. 
Biernacki, W-wa, Filtrow a 65, tel. 9.56-27 — wyk.: vacat.

1087. D. m., 3 p. — 4800 ni3 — ul. Łomżyńska r. Jadow- 
skiej — wł.: F. Karwowski, Kawa i Milbauer, W-wa, T ar
chomińska 9, tel. 10.02-55 — pr. i k .: inż.-arch. J. Kranc, 
W-wa, Ś-to Jerska l la ,  tel. 11.75-04 — wyk.: Przeds. bud.
F. Karwowski, W-wa, Tarchomińska 9, tel. 10.02-55.

1088. D. m., 4 p. — 7000 nr' — ul. Skaryszewska 10 — 
wł.: I. Tenenbaum, W-wa, Brzeska 18, teł. 10.18-87 — pr. 
i k.: inż.-arch. J. Kranc, W-wa, Ś-to Jerska l la ,  tel.
11.75-04 — wyk.: sp. plg. (m. mur. L. E jger, W-wa, Dzi
ka 4).

1089. D. m., 3 p. — 6700 m3 — ul. Asfaltowa 7 — wł.: 
J. i E. Spielrein, W-wa, Szopena 10, tel. 8.08-03 — pr.
1 k.: inż.-arch. IŁ Oderfeld, W-wa, Bagatela 15, tel. 8.42-42
— wyk.: vacat.

1090. D. fabr., 2 p. — 6600 m3 — ul. Terespolska r. Ka- 
mionkowskiej — wł.: F -m a Sp. Rymarzy i Siodlarzy, 
W-wa, Nalewki 2-a, tel. 11.74-55 -— pr. i k.: inż.-arch. J. 
Kobyliński, W-wa, Kr. A lberta 12 -— wyk.: vacat.

1091. D. m., 4 p. — 7000 mJ — ul. Hoża 10 — wl.: mlż. 
Tymińscy, W-wa, Hoża 10, tel. 9.59-32 — pr. i k.: bud. 
W. Tymiński, W-wa, Hoża 10, tel. 9.59-32 — wyk.: vacat.

1092. D. m., 5 p. —■ 4000 m3 — ul. Mackiewicza r. T ar
gowej — w ł.: H. .Bielecki i de H oltorff, W-wa, Zielna 23, 
tel. 2.24-14 — pr. i k .: inż. - arch. B. Szmit, W-wa, Ikara
17, tel. 7.20-45 — wyk.: Przedsięb. bud. J. Kędzierski, 
W-wa, Nowy Świat 41, tel. 6.43-78.

1093. D. m., 3 p. — 2690 m3 — ul. Św. Wincentego dz.
4 — w ł.: A. Oligórski, W-wa, Grójecka 68, tel. 8.39-47 i 
J . Grzechnik, W-wa, Radzymińska 81 — pr. i k.: bud. J. 
Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, tel. 10.20-98 — wyk.: Przed, 
bud. St. Jakubowski, W-wa, Chełmżyńska 17, tel. 12.74-90.

1094. D m., 3 p. — 2690 ni3 —i ul. Św. Wincentego dz.
2 — w ł.: młż. Michalscy i młż. Kowalscy, W-wa, Palestyń
ska 7 — pr. i k.: bud. J. Juszczyk, W-wa, Wojnicka 2, 
tel. 10.20-98 — wyk.: sp. plg.

1095. Nad., 4 p-a — 4000 m3 — ul. W ileńska Ola — wł.:
A. Spitzbarth, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 5.20-94 — pr. 
i k . : inż. - komunik. T. Wasilewski, W-wa, Mickiewicza
30, tel. 12.69-98 — wyk.: sp. plg. (m. mur. W. Guzikow- 
ski, W-wa, Wolska 26).

1096."i), m., 3 p. — 4000 m3 — ul. Okrąg 1/3 — wł.: 
Z. Gierszewski, W-wa, Lwowska 8, tel. 9.62-07 — pr. i 
k.: inż. - bud. A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, 
tel. 6.16-17 —  wyk.: sp. plg. (ni. mur. St. Gawryszyński, 
W-wa, Krypska 31, teł. 10.26-78).

1097. D. m., 1 p. — 1200 m3 — ul. Igańska 11 — wł.: 
E. Garboniak, W-wa, Igańska 11 — pr. i k.: inż. - bud.
A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 6.16-17 — 
wyk.: sp. płg.



1098. I), m., o p. — 4125 n f  — ul. Płocka 7 — wi.: W. 
Klimpel, W-wa, Klonowa 5, to'. 9.33-35 — pr. i k .: inż.- 
arch. Z. Dzierżanowski, W-wa, Uniwersytecka 4, tel. 
8.62-32 — wyk.: Biuro kierownicze Kooperatyw Pracy, 
W-wa, Sienna 16.

1099. D. m., 1 p., bliźn. — 1960 n f  — ul. Bolecka hip. 
10824 i 5 — w ł.: Ś. Wojciechowski, W-wa, Nowogrodzka
7, tel. 9.61-75 — p r . ; k. i wyk.: Przedsięb. Inż.-Budl. Inż. 
Cz. Podlecki, W. Słobodziński i S-ka, W-wa, Nowogrodzka
7, tel. 9.61-75.

1100. D. m., 1 p. bliźn. — 1960 n f  — ul. Bolecka hip. 
10826 i 7 — wł.: W. Słobodziński, W-wa, Nowogrodzka
7, tel. 9.61-75 — p r . ; k. i wyk.: patrz wyżej poz. 1099.

1101. D. ni., 1 p., bliźn. — 1960 n f  — ul. Bolscka hipot. 
10828 i 9 — wł.: Cz. Podlecki, W-wa, Wspólna 66, tel. 
9.36-67 — pr.: k i wyk.: patrz wyż. poz. 1099.

1102. 1). in., 1 p. — 1960 ni' — ul. Bolecka hip. 10899 i 
900 — w ł.: M. Szymański, Lwów, pr.: inż. - bud. W. 
Krassowski, W-wa, Nowogrodzka 7, te!. 9.61-75 — k. i 
wyk.: patrz wyżej poz. 1099.

1103. 1). m., 1 p. — 980 n f  — ul. Obozowa hip. 11274 
•— wł.: K. Szymańska, W-wa, Wspólna 47 — p r . ; k. i 
wyk.: patrz wyż. poz. 1099.

1104. 1). m., 2 p. — 2268 n f  — ul. Borzymowska 13 — 
wł.: młż. Kozdrak, W-wa, Łomżyńska 32, tel. 10.19-73 — 
pr. i k.: inż. - techn. A. Obidziński, W-wa, Bracka 16 —■ 
wyk.: Przeds. bud. J. Kozdrak, W-wa, Łomżyńska .‘12, tel. 
10.19-73.

1105. 1). m., 3 p. — 6000 n f  ■— ul. Puławska 21 — wł : 
E. i L. Safft, W-wa, Wspólna 24 — pr. i k.: inż. - arch. 
B. Krzemieniewski, W-wa, Żabia 5, tel. 2.30-15 — wyk.: 
sp. płg. (m. mur. Padarew icz).

1106. D. m., 3 p. — 8000 n f  — ul. K ręta (przy Belwe- 
derskiej 48) — w ł.: młż. Stypułkowscy, W-wa, Kr. 
Przedm. 30, tel. 6.08-88 — pr.: inż. - arch. J . Kędzierski, 
W-wa, Parkowa 33 — k .: inż. - arch. II. Douglas, W-wa, 
Bałuckiego 35, tel. 8 20-35 — wyk. sp. płg.

1107. Nad., 2 p.-a — 600 n f — ul. Berezyńska dz. 16 — 
w ł.: E. Karpowicz, W-wa, Saska Kępa 1 — pr. i k . : inż.- 
arch. Z. Olszakowski, W-wa, Berezyńska 27, tel. 10.39-72
— wyk.: sp. płg.

1108. D. m., 3 p. — 13000 n f — ul. Rakowiecka 45 — 
wł.: A. Palacz, W-wa, Rakowiecka 45, tel. 8.94-74 — pr. 
i k.: inż. - bud. W. Rossman, W-wa, Kopernika 28, tel.
2.20-43 — wyk.: sp. płg. (m. mur. B. Kowalski, Rember
tów).

1109. D. m., 3 p. — 9000 n f  — ul. Płocka 24 — w ł.: M. 
i S. Borenstein, W-wa, Twarda 41, tel. 6.52-21 — pr. i k . : 
inż. - bud. W. Rossman, W-wa, Kopernika 28, tel. 2.20-43
— wyk.: Przeds. bud. Sz. Ligenberg, W-wa, Tw arda 40, 
tel. 6.76-54.

1110. D. m., 1 p. — 600 n f  — ul. Cm entarna 29 — w ł.: 
H. Funk — p r . : inż. - arch. M. Brem nillsr, W-wa, Pań
ska 5, tel. 2.28-31 — k. i wyk.: vacat.

1111. D. m., 1 p. — 1000 n f  — ul. Janowska hip. 11130
— w ł.: K. Miszczyk, W-wa, Sienna 8 — p r . : inż. - arch. 
Z. Olszakowski, W-wa, Berezyńska 27, tel. 10.39-72 — k.: 
arch. T. Bursze, W-wa, Wawelska 32, tel. 8.10-39 — w yk.: 
Przedsięb. budowl. S. Pachowski, W-wa, Czerw. Krzyża
21, tel. 2.05-74.

1112. I), m., 1 p. — 3000 n f  — ul. Tyniecka r. Nowo
projektowanej — w ł.: R. Mieszczańska, W-wa, M arszał
kowska 36, tel. 8.25-30 — pr. i k.: inż. - arch. A. Inato- 
wicz - Łubiański, W-wa, Wilcza 60, tel. 7.14-20 — wyk.: 
Przedsięb. inż. - bud. inż. Cz. Podlecki, W. Słobodziński i 
S-ka, W-wa, Nowogrodzka 7, tel. 9.61-75.

1113. D. ni., 3 p. — 4000 m — ul. R ejtana 12 —- w ł.: 
B-cia Lubert, W-wa, Złota 34, tel. 6.90-10 i inż. S. Boniec
ki, W-wa, W. Górskiego 4, tel. 2.37-74 — pr. i k.: inż.- 
arch. A. Inatowicz - Łubiański, W-wa, Wilcza 60, tel.
7.14-20 — wyk.: sp. płg. (m. mur. S. Bączkowski, W-wa, 
Leszno 121).

1114. D. m., 4 p. — 2500 n f  — ul. Puławska 33 — w ł.: 
E. i W. Jasińscy, W-wa, Górnośląska 16, tel. 9.57-87 — 
pr. i k . : arch. M. Lalewicz, W-wa, Górnośląska 41, tel. 
9.47-56 — wyk.: „Przemysł i Budowa", Zgoda 6, tel. 
6.09-01.

1115. Bud. fabr. — 1000 n f  — ul. Siedlecka 63 — w ł.: 
,.Avia“ W-wa, Siedlecka 63, tel. 10.12-41 — pr. i k . : inż.- 
arch. W. Lalewicz, W-wa, Górnośląska 41, tel. 8.94-83 — 
wyk.: sp. płg.

1116. D. m., 2 p. — 2200 n f — ul. W iktorska 23 — 
w ł.: J. Jeschke, W-wa, Olkuska 3 — pr. i k.: bud. K. To
maszewski, W-wa, Puławska 37, tel. 9.84-70 — wyk.: 
Przedsięb. bud. Cz. Padarewicz, Chylice pod W arszawą.

1117. D. m., 3 p. — 5080 n f  — ul. R ejtana 14 — w ł.: 
T. Janowski, W-wa, M arszałkowska 53, tel. 8.72-94 — 
pr. i k .: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel.
9.84-70 —- w yk.: Przeds. rob. bud. L. Szewczyk, Błonie p. 
W-wą.

1118. D. m., 3 p. — 10080 n f  — ul. N arbu tta  27a — 
w ł.: młż. Czaja, W-wa, Puławska 51, tel. 9.62-65 — pr. i 
k.: bud. K. Tomaszewski, W-wa, Puławska 37, tel.
9.84-70 — w yk.: Przedsięb. rob. bud. L. Szewczyk, Błonie 
p. W-wą.

1119. Bud. fabr. — 3000 n f  — ul. Wolska 42 — wł.: 
Labor, firm . „Sfinks”, W olska 42, tel. 6.83-84 — p r .: inż.- 
bud. J. Fels, W-wa, Żabia 7, tel. 2.67-25 — k : inż.-arch. 
L. Krakowski, Wwa, W arecka 9, tel. 2.08-42 — wyk.: va
cat.

1120. D. m.„ lp . — 1500 n f  — ul. Mćączyńska dz. 34 — 
wł.: młż. Ratajczyk, W-wa, Okęcie — p r.: inż.-arch. R. Ka- 
łuba, Wwa, Czerniakowska 202 — k i wyk.: vacat.

1121. I), m., 4p. — 4500 m:‘ — Al. Wojska Polskiego przy 
Felińskiego — wł.: dr-wa Kapuścińska, W-wa, W iłhw a 2, 
tel. 8.47-83 — pr. i k .: inż.-arch. J. Ambroziewicz, W-wa, 
Kamedułów 31, tel. 12.77-44 — wyk.: sp. plg.

1122. D. m., 3p. — 4170 n f  — ul. Brudnowska 24 — 
wł.: M. Boczman, W-wa, Targowa 62, tel. 10.06-54 — pr 
i k .: bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 13: 
tel. 5.28-94 — wyk.: vacat.

1123. D. m., lp . — 2400 n f  — ul. Zgierska r. Okszei — 
w ł.: młż. Maliszewscy, W-wa, P iotra Skargi 13 — pr. i k.: 
bud. R. Ostoja-Chodkowski, W-wa, Czerw. Krzyża 13, tel. 
5.28-94 — wyk.: sp. płg.

1124. D. m., 3p. 1— 7000 n f  — ul. Opoczyńska 10 — wł.: 
B. Suchowolski, W-wa, Hoża 39, tel. 9.68-93 — pr.: biuro 
arch. inż. — J. Gelbarda i R. Sigalina, W-wa, Hoża 39, 
tel. 8.64-57 — k.: inż.-arch. E. Lipsztat, W-wa, Królewska
29, tel. 2.23 68 — wyk.: Biuro inż-budowl. W. Filanowicz 
i B. Suchowolski, W-wa, Skorupki 7, tel. 19.19-56.

1125. Dob. (hala uboju cieląt) — 8000 n f  — ul. Bru
kowa 18 — wl.: Zarząd Miejski m. st. W arszawy — pr. 
i k . : inż.-arch. W. Borawski, W-wa, Polna 66, tel. 8,35-26
__ w'yk.: Biuro budowlane „Spin”, W-wra, Kaliska 17, tel.
9.46-82.

1126. Przeb. — 600 n f  — ul. Zgoda 1 —• wł.: J. Bel- 
dowski, W-wa, Zgoda 1, tel. 6 44-44 — pr. i k.: bud. J. 
Czerwiński, W-wra, Wspólna 5, tel. 9.70-22 — wyk.: vacat.

1127. Nad .,1 1 p.-a — 800 ni1 — ul. Kacza 4 — wł.: Tow. 
Akc. F r. Karpiński, W-wa, Wolność 7/9, tel. 11.91-00 — 
pr.: bud. Kj Czerwiński, W-wa, Skorupki 4, tel. 7.04-18 — 
k. i w’yk.: vacat.

1128. Przeb. — 1700 n f  -— ul. E lektoralna 1 — wl.: 
L. K irzner, W-wa, Dzielna 11, tel. 12.10-31 — pr. i k .: 
inż.-bud. A. K rajtekraft, W-wa, Chłodna 4, tel. 2.39-60 — 
wyk.: vacat.

1129. D. m., 2 p. — 4800 n f  — ul, Madalińskiego 69 — 
wł.: małż. Cwajbaum, W-wa, Śniadeckich 6 — pr. i k.: 
inż.-arch. M. Neufeld, W-w'a, Ursynowska 30, tel. 8.85-74
— wyk.: Przedsieb. bud. M. Berłowicz, W-wa, Wierzbowa
11, teł. 5.07-68.

1130. D. m., 1 p. — 1800 n f  — ul. Łyżwiarska r. Ma
dalińskiego — wł.: małż. Reisses, W-wa, N arbutta 8 — 
pr. k. i wyk.: patrz wyżej poz. 1129.

1131. Bud. fabr. —> 600 n f  — ul. Zabraniecka 6 — wł.: 
W. Zglecki, W-wa, Stalowa 46, tel. 10.29-99 — pr. i k .: 
inż.-bud. A. Chodakowski, W-wa, Nowy Świat 30, tel. 
6.16-17 —■ wyk.: sp. plg. (m. mur. W. Guzikowski, W-wa, 
Wolska 26).

1132. D. m., 3 p. — 6000 n f  — ul. Strzelecka 12 — 
w ł.: J. Michalak, W-wa, Mokotowska 15, tel. 9.51-27 — 
p r . : inż.-arch. A. Paprocki, W-wa, Gdańska 2, tel. 12.67-44
— k. i wyk.: vacat.

1133. D. m., 2 p. — 2500 n f  — ul. Kamionkowska dz.
5 —> wł.: J. Orłowski, W-wa, Mińska 18 — pr. i k .: inż.- 
arch. J. Idzikowski, W-wa, Al. 3-go Maja 2, tel. 5.919-92
— wyk.: vacat.

1134. D. m.„ 3 p. — 6000 n f  — ul. Opoczyńska dz. 202
— w ł.: P. Koprowski i N. Sałowieczyk, W-wa, Moniuszki
9, tel. 5.94-36 — pr. i k.: inż.-arch. L. Korngołd, W-wa, 
N atol'ńska 8, teł. 8.42-35 — wyk.: vacat.



135. 1). m., 3 P- — 4000 m3 — ul. Nabielaka 11 — wł.: 
K. Kulm-Bubno, W-wa, Łowicka 58 — pr. i  k.: inż.-arch. 
L. Korngold, W-wa, Natolińska 8, tel. 8.42-35 — wyk.: 
łiiuro inż.-bud. W. Filanowicz i B. Suchowolski, W-wa, 
skorupki 7, tel. 9.19-56.

1136. D. m., 3 p. — 4500 m3 — ul. Willowa 7 — wł.: 
K. Majewski, W-wa, Ztota Gl, tel. 5.08-12 — pr.: arch.
A. Dygat, W-wa, Łęczycka 2, tel. 8.06-70 — k. i wyk.: 
vacat.

1137. D. m., 5 p. — 5000 m“ —■ ul. Mokotowska 52 — 
wl.: małż. Gepner, W-wa, Krucza 12, tel. 8.31-72 — pr.: 
inż.-arch. >S. Płoski, W-wa, Korzeniowskiego 5, tel. 8.35-03
— k. i wyk.: vacat.

1138. D. m.,i 4 p. — 43G7 m:j — ul. Grójecka 29 — wł.: 
W. Leśniewski, W-wa, Topolowa 2 — pr.: inż. inż.-arch. 
arch. B. Lachert i J. Szanajca, W-wa, Katowicka 9, tel. 
10.25-33 — k.: inż. M. Skąpski, W-wa, Topolowa 6, tel. 
8.23-97 — wyk.: Biuro bud. irrż.! F. Skąpski i S-ka, W-wa, 
Topolowa 4, tel. 8.86-54.

1139. U. ni., 3 p. — 3500 m’ — ul. Ks. Ziemowita 30 — 
wł.: młż. Czarneccy, W-wa, Ks. Ziemowita 30 — pr. i k.: 
bud-owie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J . Bo
zdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-50 — wyk.: 
sp. gosp.

1140. I), m., 1 p. — 520 m" — ul. W ejherowska dz. 32
— w ł.: młż. Borowscy, W-wa, Osiedle Targówek — pr. i 
k.: bud-owie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J. 
Bozdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-50 — wyk.: 
vacat.

1141. D. m., 1 p. ■— 520 m3 •— ul. Remiszewska 4 — 
w ł.: J . Przygoda, W-wa, Remiszewska 4 — pr. i k.: 
bud-owie A. Paruszewski, W-wa, Poznańska 17 i J. Bo
zdawko, W-wa, Radzymińska 53, tel. 10.16-60 — w yk.: 
sp. gosp.

1142. D. fabr., —  7500 m3 —  ul. Grochowska, Kamion
kowska i Gocławska — wł.: B-cia Borkowscy, Sp. Akc., 
W-wa, Grochowska 45, tel. 10.12-78 —  pr. i k .: bud. J. Ol
czak, W-wa, Ordynacka 8, tel. 6.99-44 — wyk.: sp. płg.

1143. D. m., 1 p. —  720 m" — ul. Bogusławskiego (Gro
chów) — w ł.: młż. Ciszewscy, W-wa, Bogusławskiego — 
p r .: inż. - arch. W. Szworrn, W-wa, Podwale 28, tel. 
2.52-31 — wyk.: sp. płg.

1144. D. m., 3 p. — 4500 m3 — ul. Strzelecka 42 — w l.: 
St. Sarnecki, W-wa, Strzelecka 42, tel. 10 25-82 —  pr. i 
k.: inż. - arch. W. Ballogh, Radość p. W arszawą — wyk.: 
sp. plg. (m. mur. F r. Chudzyński, W-wa, Konopacka 15).

1146. D. in., 4 p. •— 5000 m3 — ul. R ejtana 4 — wł.: 
IŁ Rozenberg, W-wa, Kaliska 1, tel. 9.35-14 —  pr. i k.: 
bud. M. Szachowski, W-wa, Kopernika 33, tel. 5.35-30 — 
wyk.: Przedsięb. budowl. H. Trebliński, W-wa, Folwarcz
na 18, tel. 10.22-18.

1147. 1). m., 1 p. — 1350 m3 — ul. Głogowa 27 — w ł.:
H. G'esman, W-wa, Peluska 4 — pr. i  k.: bud. E. Sztykiel, 
W-wa, Odyńca 13, tel. 9.70-41 — wyk.: Przedsięb. bud. 
Wl. Wrzosek, W-wa Naruszewicza 18, tel. 9.76-41.

1148. 1). m., 2 p. —- 2500 m:‘ — ul. Rębkowska dz. 13 — 
w l.: A. Stankowska, W-wa, ul. Rębkowska — pr. i k.: 
bud. E. Sztykie1, W-wa, Odyńca 13, tel. 9.70-41 — wyk.: 
vacat.

1149. D. m., 1 p. — 790 m3 -— ul. Swarzewska dz. 137
— wł.: ndż. Bielańscy, Czortków' —  p r . : inż. - arch. B. 
Zinserling, W-wa, Hoża 66, tel. 8.35-99 — k .: inż. - bud.
D. Popławski, W-wa, Złota 30, tel. 6.76-75 — wyk.: va
cat.

1150. Nad., 4 p-a — 6000 m:l — Al. Szucha 7 — wł.: B. 
Korneli, W-wa, Marszałkowska 19, tel. 9.70-47 —• p r . : 
inż. - arch. E. Eber, W-wa, F iltrow a 46, tel. 8.74-41 — 
k .: arch. A. Raniecki, W-wa Raszyńska, 25, tel. 8.46-99
— wyk.: Przedsięb. budowl. B. Korneli, W-wa, M arszał
kowska 19, tel. 9.70-47.

ŁÓDŹ

D a m  su czas 2 --21 /X I  - Uli N r  !)ii(i były zamieszczone w 
B iuletynie P rze targow ym  N r

(Dane za czas od 23. XI. —  28 XI. 1936 r.)

1024. D. m., part. — 350 m3 — ul. 11-go Listopada 94
— wł.: F r. Rozencwajg —'|p r. i k.: inż. F r. Śmiałkowski, 
Łódź, ul. W ójtowska 6 — wyk.: vacat.

1025. D. m., part. — 600 m’ — ul. Nowo - Projektowana 
dz. 12 — wł.: M. Mitelski •— pr. i k.: bud. St. Wizner, 
Łódź, ul. Obywatelska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: vacat.

1026. D. m., part. — 300 m3 — ul. M urarska zbieg Sa
dowej — wł.: P. Dutkiewicz — pr. i k.: inż. J. Fuchs, 
Łódź, ul. Pomorska 5, tel. 2.45-33 — wyk.: vacat.

1027. D. m., part. —i 300 m3 — ul. Nowo - Projektowana 
dz. 35 -— wł.: ś. Miguła — pr. i k.: inż. F r. Śmiałkowski, 
Łódź, ul. W ójtowska 6 — wyk.: vacat.

1028. D. m., part. —- 400 m3 •— ul. Kar. Miarki 23 — wł.:
A. Miterski — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź,, ul. Wigury 
y — wyk.: vacat.

1029. D. m., part. — 350 m3 — ul. M urarska 7 — wł.:
E. Cerecki — pr. i k.: bud. A. Krauss, Łódź, ul. Nawrot
8, tel. 2 59-39 — wyk.: vacat.

1030. D. m., part. — 400 m:l — ul. T atrzańska 41a — 
wł.: Wł. Ratajczyk — pr. i k.: inż. H. M. Pili, Łódź, ul. 
Dąbrowska 32 — wyk.: vacat.

1031. D. m., part. —< 350 m3 — ul. Świerkowa 19 — wł.: 
J. Raczyński — pr. i k.: inż. J. Fuchs, Łódź, ul. Pomorska
5, tel. 2.45-33 — wyk.: vacat.

1032. Dob. i nad. d. m. lp . — 700 m'1 — ul. Łagiewnic
ka 103 — w ł.: Otto Ton — pr. i k .: inż. K. Woźnicki, Łódź, 
ul. W igury 9 — wyk.: vacat.

1033. Budowa przędzalni, — ul. P iekarska 9 •— w.: Gold
man — pr. i k.: inż. Z. Rydzewski, Łódź, ul. Gdańska 106, 
tel. 2.00-59 — wyk.: vacat.

1034. D.[ m., part. i nadb. lp . — 800 m:1 — ul. Nowa 22
— wł.: S. Dylewicz — pr. i k.: inż. J. Millauer, Łódź, 
Narutowicza 75 — wTyk.: vacat.

1035. Nadb. d. m. 3 p. -— 1500 lir1 — ul. 10-Lutego 5 — 
wł.: Rotowski — pr. i k.: bud. S. Wizner, Łódź, ul. Oby
w atelska 30, tel. 1.62-50 — wyk.: m ajster Dajcz.

1036. Przcbud. bud. fabr. na d. m. — ul. Nawrot 30 — 
wł.: Sp. Akc. Schicht — pr. i k.: inż. P. Baszkirów, Łódź, 
ul. Srebrzyńska 75 m. 4 — wyk.: vacat.

1037. Dob. d. m. lp . — 600 m3 — ul. U Listopada 137b 
—- wł.: A. Klink — pr. i k.: inż. J. Fuchs, Łódź, ul. Po
morska 5, tel. 2.45-33 — wyk.: vacat.

1038. D. m., lp . -— 800, m3 — ul. L iteracka dz. 103 — 
wł.: Joanna Droś - Oleksińska i Zofia Skopień — pr. i k : 
inż. H. M. Pili, Łódź, ul. Dąbrowskiego 32 — wyk.: vacat.

1039. D. m , part. — 300 m3 — ul. Dolno-Wschodnia 41 
—• wł.: A. S tefaniak i F r. Parol — pr. i k.: bud. A. Krauss, 
Łódź, ul. Nawrot 8, tel. 2.59-39 — wyk.: vacat.

1040. D. m., part. — 400 m3 — ul. Nowy Świat 27 •— wł.:
A. Klimek — pr. i k .: inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. Wigury 
,9 — wyk.: vacat.

(Dane za czas od 29.XI. do 12.XI1. 1936 r.).

1041. D. m. part. — 350 m3 — ul. Korsaka — wł.: A. 
Banasiak — pr. i k.: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Obywatel
ska 30, tel. 162-50 •— wyk.: vacat.

1042. D. m. part. — 400 m3 — ul. Długosza 25 — wł.: 
L. i Wł. Rządkowscy —- pr. i k .: bud. St. Wizner, Łódź, ul. 
Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

1043. Przebudowa poddasza — ul. Legionów 44 — wł.: 
L. Lubotynowicz — pr.: inż. Lubotynowicz — wyk.: vacat.



1044. Nadb. d. m. 3 p. — ul. Lipowa 04 — wł.: J. Gryn- 
baum — pr. i k.: inż. K. Woźnicki, Łódź, ul. W igury 9 — 
wyk.: vacat.

1045. D. in. 1 p. — (>00 nr' — ul. W ioślarska 16 — wł.: 
M. Eugel — pr. i k .: bud. St. Wizner, Łódź, ul. Obywa
telska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

1046. D. ni. part. — 400 lir' — ul. Piotrowska 48 — 
wł.: F. Milrad — pr. i k.: inż. H. M. Pili, Łódź, ul. Dą- 
browska 32 — wyk.: vacat.

1047. D. m. 1 p. ul. Wysoka 44 — wł.: małż. Heinen — 
pr. i k.: inż. J. U. Haessner, Łódź, ul. Piotrkowska 186, 
tel. 108-2!) — wyk.: vacat.

1048. D. ni. part. — 450 m" — ul. Projektowana — wł.: 
L. Tomaszewski — pr. i k.: inż. St. Kowalski, Łódź, ul. 
Łąkowa 22, tel. 147-90 — wyk.: vacat.

1049. 1). ni. part. — 400 ill" — ul. Granitowa 9 — wl.:

Staniewski — pr. i k .: inż. St. Kowalski, Łódź, ul. Łąko
wa 22, tel. 147-90 — wyk.: vacat.

1050. D. m. 1 p. — 600 nr' — ul. Przy Drewnowska 15 — 
wł.: L. Dębska — pr. i k.: inż. J . Fuchs, Łódź, ul. Po
morska 5, tel. 245-33 — wyk.: vacat.

1051. D. m. part. —• 480 m" — ul. Napiórkowskiego 94-b 
•— w ł.: M. Kubicki — pr. i k .: inż. J. Weiss, Łódź, ul. 
Różana 4 — wyk.: vacat.

1052. Bud. budynku mechanicznego — ul. Ceglana 8 — 
wł.: St. Kędzia — pr. i k.: bud.i Matysek — wyk.: vacat.

1053. Nadb. d. m. — ul. Śródmiejska 54 — wł.: M. Bes- 
ser — pr. i k.: inż. Fajnberg — wyk.: vacat.

1054. Nadb. i dob. d. m. 1 p. — 680 nr' — ul. Pogranicz
na 51 — wł.: St. Kowalkiewicz — pr. i k.: bud. St. Wizner 
Łódź, ul. Obywatelska 30, tel. 162-50 — wyk.: vacat.

1055. Nadb. d. m. III p. — ul. Dr. S terlinga 17/19 — wł.: 
B-cia Taub — pr. i k.: inż. P. Sperr, Łódź, ul. Zawadzka
22, tel. 136-58 — wyk.: vacat.

Z  REJESTRU FIRM
WARSZAWA.

15. 1292. „Towarzystwo Faryki Portland Cementu „Wo
łyń” Spółkaj Akcyjna”. Zarząd obecnie stanowią: Prezes — 
Bernard Holenderski, Jakób Eiger, Stefan M arek Eiger, 
Janusz Holenderski, Stanisław  Holenderski, Wacław Ko
byliński, Gustaw Pełka, Zygmunt Zieliński.

' 22/VII-36.
B. 3341. „Terebenthen” Zjednoczone Fabryki Terpenty

ny Puszczy Białowieskiej B-cia Porowscy i S-ka, Spół
ka Akcyjna”. Tadeuszowi Chojakowi udzielono łącznej 
prokury.

22/VII-36.
B. 8346. „Zakłady Inżynieryjno - Budowlane Dr. Cze

sław Kłoś i S-ka, spółka z. ograniczoną odpowiedzialnoś
cią”. Prokura dr Czesława Kłosia wygasła.

25/VII-36.
B. „Inżynier Jan Weber, budowlana spółka akcyjna”.

Lokal firm y przy ulicy Świętokrzyskiej 20.
25/VII-36.
B. 9510. „C entrala Ceramiczna, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
handel wszelkimi m ateriałam i technicznymi, budowlany
mi, ceramicznymi, oraz reprezentowania firm  krajowych 
i zagranicznych, jakoteż prowadzenie wszelkich zakładów 
przemysłowych, robót budowlanych i drogowych. Lokal 
firmy, przy ulicy Mazowieckiej 9. Zarząd stanowią: W ac
ław Psarski, Czesław Psarski, Antoni Łuniewski, S tanis
ław Czerkiewicz.

4/8-36.
B. 10162. „Towarzystwo Budowy Maszyn i Urządzeń 

Sanitarnych Drzewiecki i Jeziorański, spółka akcyjna”. 
O twarto Oddział w Łodzi, ulica Nawrot 85.

6/8-36.
B. 9478. „Biuro Budowlane Inżynier W j Popielski i! S-ka, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Likwidatorami 
są: inżynier Jerzy  Winnicki, inżynier D ym itr U tgof. O t
w arto likwidację spółki.

6/8-36.
B. 10297. „Biuro Inżynieryjno - Budowlane M. Lubecki,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Warszawie, 
Kopińska 7 Prowadzenie robót budowlano - inżynieryj
nych wszelkiego rodzaju oraz dostawa materiałów budo
wlanych i maszyn drogowych. K apitał zakładowy 10.300.
— złotych.

6/8-36.
B. 63. „Zakłady Ceramiczne — Pustelnik — spółka ak

cyjna”. Zarząd obecnie stanowią: Władysław Pfeiffer, Ed
mund Langner, Jan  Langner, Edward Kasperowiaz, Leon 
Baczyński, Jerzy Luomirski.

6/8-36.
B. 1557. „Zakłady Przemysłowe — Eternit — spółka 

akcyjna”. Lokal firm y przy ulicy Zgoda 8.
6/8-36.
B. 9840 „Przedsiębiorstwo Robót Asfaltowych Jan Gliń

ski i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Lo

kal'. spółki przy ulicy Przyokopowej 54. Likwidatorem jest 
Karol Neuman. O twarto likwidację spółki.

7/9-36.
B. 9912. „Przedsiębiorstwo robót asfaltowych i drogo

wych — P. R. A. D. — spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością”. Lokal firm y przy ulicy Zwrotniczej 6.

B. 8726._ „Biuro techniczno - budowlane — Superher-
mit — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Lokal 
firm y przy ulicy Nowogrodzkiej 10 m. 8.

7/8-36.
B. 8511. „Spółka inżynierów komunikacji, spółka z og

raniczoną odpowiedzialnością”. Antoniemu Ozierowskiemu 
udzielono prokury.

12/8-36.
B. 10304. „Przedsiębiorstwo robót budowlanych Inż. Ła- 

zarewicz i A. W ojdałkor spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w W arszawie, Nowy - Świat 37. Prowadzenie 
robót wchodzących w zakres budownictwa. Kapitał zakła
dowy 10.000 złotych. Zarząd: Edward Łazarowicz, Apoli
nary  Wojdałko.

17/8-36.
B. 10310. „Litozyt, spółka z ograniczoną odpowiedzial

nością” w W arszawie, K orsaka 3/5. Przerabianie i pro
wadzenie handlu wyprawą szlachetną „litozyt”, żwirkami 
i innymi m ateriałam i pokrewnymi. Kapitał zakładowy
10.000. — złotych. Zarzadca: Leonia Lisicka.

26/8-36.
B. 10174. „Elbe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś

cią”. Siedziba spółki w osadzie Rościszewo, wieś Pustel
nik, gminy Marki, powiat warszawski. Zarząd stanowią: 
Aron Mandelbaum, Chiel Leszcz, Izrael Lejzor Gotlib, Szy
mon Blat.

26/8-36.
B. 10269. „Konstrukcje Stalowe, spółka z ograniczoną od

powiedzialnością”. Lokal spółki przy ulicy W areckiej
11-a.

28/8-36.
B. 7490. „Belgijska Spółka Akcyjna Towarzystwo Po

łudniowo' - Polskich Hut Szklanych, dawniej Południowo- 
Rosyjskich H ut Lustrzanych”. Lokal spółki przy ulicy Zło
te j 14 m. 2.

2/9-36.
B. 158. „Kawenczyńskie Zakłady Cegielniane Kazimie

rza Granzowa, Spółka Akcyjna”. Zarząd obecnie stano
w ią: W ładysław Granzow, Henryk M artens senior, Gu
staw  M artens, Aleksander Dyżewski, Michał Ratyński, 
Henryk M artens junior.
. 19/9-36.

B. 2877. „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Bu
dowlanych W. Paszkowski, F. Próchnicki i S-ka, spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”. Oddział w Gdyni został 
zlikwidowany.

19/9-36.
B. 10.166 „Przedsiębiorstwo Budowlane Drogowe w W ar

szawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zarząd 
obecnie stanowią: Adam Szczęśniak, Josel Kaplis.

23/9-36.



B. 5007. „Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane „Te- 
kton” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Lokal 
firm y przy ulicy Nowogrodzkiej 10 m. 7.

24/9-36.
B. 10284. „Warszawskie Towarzystwo Sprzedaży Ma

teriałów Budowlanych, sp. z ogr. odp.” w W arszawie, Kró
la Alberta 6. Handel materiałami budowlanymi. Kapitał 
zakładowy 10.000 zł. Zarząd: Józef Cieszewski, Szepsel 
Slisberg.

22/7-36.
CZĘSTOCHOWA.

W dniu 25 sierpnia 1936 roku pod Nr. A. 1638 w pisa
no: Budowa nawierzchni kamiennych i roboty ziemne, inż. 
Kazimierz Kocot. W yczerpy Dolne, gminy Grabówka, po
wiatu Częstochowskiego. Przedmiot: wykonywanie robót 
drogowych i ziemnych wraz z dostawą materiałów drogo
wych kamiennych z własnych kamieniołomów w Racho- 
wie — Annopol Lubelski, Kazimierz Kocot. Prokurent f ir 
my Inż. Jan  Kocot.

W rejstrze firm y: Towarzystwo Przemysłu Leśnego i 
Stolarnia Mechaniczna „Jaskrów ”, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Jaskrowie, powiatu Częstochowskie
go, Nr. B. 170 w dniu 17 września 1936 roku wpisano: 
Zarząd stanowią: Cyprian Apanowicz, Ludwik Tencer i 
Antoni Wrona.

GDYNIA.
Do rejestru  handlowego dział A. Nr. '322 wpisano 3 paź

dziernika 1936 firm ę: Przedsięiorstwo Robót Budowlanych 
Józef Skarżyński. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. 
Słowackiego Nr. 18 m. 5. Przedmiot przedsiębiorstwa: wy
konywanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych. W łaś
cicielem firm y jest Józef Skarżyński.

W tutejszym  rejestrze handlowym dział A pod Nr. 291,
31 marca 1936 wpisano firm ę: Józef Dera, Żwirownia 
Krzeszna, pow. Kartuski. Siedziba przedsiębiorstwa: skup 
i sprzedaż kamieni i żwiru. Właścicielem firm y jest Jó 
zef Dera. Przeniesiono z urzędu z re jestru  handlowego 
Sądu Grodzkiego w K artuzach dział A. 167.

Do rejestru  handlowego, dział B. Nr. 106 przy firm ie: 
Biuro Budowlane F. Skąpski i S-ka, Inżynierowie, Spół
ka Akcyjna, 8 lipca 1936 wpisano: Kazimierz Staniewicz 
ustąpił ze stanowiska członka zarządu. Zarząd obecnie s ta 
nowią: inż. M arian Skąpski, inż. A leksander Bohomolec, 
inż. E tanisław  Skąpski. Odwołano prokurę, udzieloną J e 
rzemu Wierzbickiemu, oraz Witoldowi Iżyckiemu. Proku
ry udzielono Alicji Przeciechowskiej.

Do re jstru  handlowego, dział B. Nr. 392 wpisano 5 sier
pnia 1936 firm ę: „Roboli”, Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością, dla robót ziemnych, budowy dróg lądowych i 
wodnych. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. Święto
jańska 33. Przedmiot przedsiębiorstwa: wykonywanie 
wszelkiego rodzaju robót ziemnych, budowa dróg lądo
wych' i wodnych, betonowych, budowa portów, bagrowa- 
nia, kamieniołomy i dostawa artykułów budowlanych 
wszelkiego rodzaju. K apitał zakładowy wynosi 10.000 zł. 
Członkami zarządu są: Emil Kele, H erbert K arsten, Aloj
zy D elehrt.'1

LWÓW.
Dnia 28 października 1936 wpisano do re jestru  handlo

wego, działu A. numer 2813 firm ę: J. Michalski i S-ka, 
Przedsiębiorstwo techniczne urządzeń zdrowotnych we 
Lwowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wykonywanie 
urządzeń gazo - wodociągowych, centralnego ogrzewa
nia, urządzenia chłodni, wentylacyj i t. p. urządzeń me
chanicznych. Firm a jest spółka jawną. Spólnikami są: Ja- 
kób Michalski i Antoni Jan  Michalski.

Dnia 4 września 1936 wpisano do re jestru  handlowego 
w dziale A. numer 2809 nowe Przedsiębiorstwo Budowla
ne Stanisław Brunarski, urzędowo upoważniony budowni
czy, Lwów, Zyblikiewicza 32. Przedmiotem przedsiębior
stwa jest: prowadzenie na własny rachunek wszelkich ro
bót budowlanych wchodzących w zakres tego rodzaju 
przedsiębiorstwa. Kupcem jest Stanisław Brunarski.

ŚLĄSK.
Do rejestru  handlowego A. 3023 wpisano dnia 8 lipca

1936 firm ę o brzmieniu: „Drogi” Przedsiębiorstwo dla ro
bót brukarskich szosowych i podziemnych, D. Mędlewski i 
S-ka, spółka jawna. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki 
jest nabycie i prowadzenie przedsiębiorstwa firm y: „Dro
g i”, Przedsiębiorstwo dla robót brukarskich, szosowych i

podziemnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Katowicach, oraz wykonywanie robót brukarskich, szoso
wych i podziemnych i partycypowanie w takich samych 
lub podobnych przedsiębiorstwach, jako też dostarczanie 
m ateriałów  do robót brukarskich, szosowych i podziem
nych. Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Spólnikami 
jawnymi są: Dyonizy Mędlewski i Fryc Leuschner.

W rejestrze handlowym A. 98 Żory wpisano dnia 1 
sierpnia 1936 przy firm ie Józef Mikołajec, w Żorach, że 
firm a obecnie brzmi: J. Mikołajec, budowniczy. Przedsię
biorstwo robót budowlanych. Przedmiotem przedsiębiorst
wa jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robót budowla
nych nad i podziemnych oraz żelbetonowych jak i budowli 
przemysłowych.

W rejestrze handlowym A. 2424 wpisano dnia 28 sier
pnia 1936, przy firm ie Spółka Inynierska właśc. Inż. Blatt 
i Kac, przedsiębiorstwoi ^budowlane i projektowanie budów, 
nadzór i kierownictwo w Katowicach, że poprzednią uch 
wałę o likwidacji spółki odwołano i firm ę wykreślono na 
wniosek spólników.

Do re jestru  handlowego B. 860 wpisano dnia 28 lipca
1936, przy firm ie „Polbeton” przedsiębiorstwo budowlane 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, że 
firm ę wykreślono na wniosek likwidatora po ukończeniu 
likwidacji.

Do re jestru  handlowego B. 1435 wpisano dnia 4 lipca
1936, firm ę o brzmieniu „Przedsiębiorstwo Techniczno - 
Budowlane „Petebe” Spółka z ograniczona odpowiedzial
nością w Katowicach. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
projektowanie oraz wykonywanie we własnym zakresie 
wszelkich robót budowlanych pod i nadziemnych. Siedzibą 
spółki są Katowice. Kapitał zakładowy spółki wynosi
10.000 złotych. Członkami zarządu są: Adolf Goldfinger, 
inżynier i Stanisław Andrzejewski.

Do rejestru  handlowegd A 3033 wpisano dnia 28 sier
pnia 1936 firm ę Cegielnia Parowa Urban Rygoł z siedzi
bą w Bielszowicach, ul. Cynkowa 50, i jej właściciela U r
bana Rygoła. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest produk
cja i' sprzedaż cegły.

W rejestrze handlowym, A. 3032 wpisano dnia 18 sier
pnia 1936, jawną spółkę pod firm ą Cegielnia Parowa B ra
ci Ranoszek w Moszczenicy” z siedzibą w Moszczenicy. 
Spólnikami jawnymi są: Dr. Rudolf Ranoszek, Wiktor 
Ranoszek i Franciszek Ranoszek.

RÓŻNE.

Sąd Okręgowy w Cieszynie w dniu 10.III. 1936 wykreś
lił z re jestru  handlowego dział B. II - firm ę „Beton” Pol- 
sko-Śląska spółka budowlana z ograniczoną odpowiedzial
nością w Bielsku w likwidacji, z powodu jej zlikwidowa
nia.

Dnia 11 września 1936 roku.
Nr. 1762/B. „Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Pi

lon, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Łódź, Sien
kiewicza 40. Kapitał 10.000 zł, podzielony na 10 udziałów 
po 1.000 ,zł. Zarząd stanowią :Zygmunt Tworek i Władys
ław Wyszkowski.

3390. Odnośnie firm y „Przedsiębiorstwo Budowlane, Dio
nizy Kowalski i S-ka w Płocku, ul. 3-go Maja Nr. 12” : 
Spólnikami są obecnie: Dionizy Kowalski, Henryk vel 
Haskiel Szenwic i Jakub vel Lucjan Szenwic. Aktem no
tarialnym  zeznanym przed notariuszem  A. Tycem w Płoc
ku w dniu^'16 sierpnia 1935 roku Aleksander Krysicki zbył 
swój udział w spółce za zgodą pozostałych spólników Ja- 
kugowi vel Lucjanowi Szenwicowi.

Sąd Okręgowy w Toruniu.

Do rejestru  handlowego dział B. pod Nr. II R. H. B.II. 
197 dniai 30 października 1936 wpisano:

„Cerament” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Hurtownia M ateriałów Budowlanych w Toruniu, Rynek 
Nowomiejski 7. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest zakup
i sprzedaż wszelkich materiałów  budowlanych, fabrykac
ja  tynków szlachetnych i sztucznego marm uru, układanie 
posadzek lastrykowych, skałodrzewnych i parkietowych.

K apitał zakładowy wynosi 10.500 zł. Członkiem izarządu 
jest: Czesław Paluszyński.

Do re jestru  handlowego wpisano dnia 11.VIIT. .1936 r.
B. 638/11. F irm a: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Inżynier W. Łaciński i S-ka, S-ka z .ogr. odp.”. Siedziba 
Spółki w’ Wilnie przy ul. S traszuna 1.



BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU 
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
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S e k r e t a r ia t  Z w iq z k u  u r z ę d u je :  p o n ie d z ia łk i ,  i r o d y ,  p iq tk i ,  g o d z . 1 8 —2 0  te l .  5 1 7 -8 5

C złonkom  i p rzy ja c io ło m  naszego zw iqzku  
z o ka z ji św iq t Bożego N arodzen ia  i N ow ego 
Roku p rzesy łam y tq d ro g q  serdeczne życzen ia .

SEKRETARIAT

SKŁADKI ZA KOK 1937.

Wszystkich kolegów zalegających jeszcze z opłaceniem 
składki za rok 1936 prosimy o bezwłoczne ich uregulo
wanie. Jednocześnie donosimy, że dla ułatwienia wpłaca
nia składek za rok 1937 rozesłane będą w m. styczniu
1937 r. wszystkim kolegom z Oddziału W arszawskiego 
blankiety nadawcze P. K. O.

WSPÓŁPRACA ZWIĄZKU Z INSPEKTORATEM 
OBRONY POW IETRZNEJ PAŃSTWA.

Za pośrednictwem N. O. L, Związek otrzym ał z Inspek
toratu  Obrony Powietrznej Państw a zaproszenie do współ
pracy nad zagadnieniami z zakresu budownictwa.

W odpowiedzi na powyższe zaproszenie Związek delego
wał kilku kolegów, zajmujących sie bliżej tymi zagadnie-

POSADY ZAOFIAROWANE.

Inspektorat Obrony P :zeciw lotnczej (OPŁ) Przemysłu 
poszukuje:

1) Inżyniera budowlano - instalacyjnego do kontroli 
działu zapobiegania pożarom.

2) Inżyniera lub technika budowlanego (ewent. maszy
nowego) do kontroli prac OPŁ. (okręg bielski).

Od kandydatów wymaga się poważnej praktyki bu
dowlanej oraz pożądanem jest p rzygotow ani w zakres'e 
OPŁ.

Podania należy przesłać (p :smem maszynowym) do Ins
pektoratu OPŁ. Przemyślu w Katowicach, Urz. Wojew*. 
pokój nr. 481.

1) Podanie z warunkami oraz z podaniem osób mogą
cych udzielić referencji, \

2) Treściwy życiorys,
3) Odpisy dyplomu, zaświadczeń z pracy (na jednym 

arkuszu).

PODATEK OD WOLNEJ PRAKTYKI INŻYNIERÓW 
BUDOWLANYCH.

Szereg Kolegów, członków naszego Związku, albo zaj
muje się wyłącznie wolną praktyką zawodową przez spo

rządzanie projektów, kierow aire robotami, wydawanie 
orzeczeń i t. p., — albo też pełni te  czynności ubocznie, 
jako uzupełnienie dochodów ze stałego uposażenia w ur.ę- 
dach lub biurach prywatnych. W obu wypadkach dochody 
z tych źródeł podlegają opodatkowaniu, a mianowicie ja 
ko podatek obrotowy od całkowitego wpływu za wykona
ne prace i jako podatek dochodowy od czystego dochodu 
po potrąceniu wydatków na m ateriały rysunkowe, pomoc 
kreślarzy i t. p.

N iestety wielu Kolegów napotyka na poważne trudno
ści wi prowadzeniu racjonalnych zapisków lub ksiąg, zgod
nie z przepisami Urzędów Skarbowych i często wskutek 
swej nieświadomości wchodzi w kolizję z obowiązującymi 
przepisami, narażając się na płacenie wyższego podatku, 
kar za zwłokę i t. p.

Chcąc ułatwić więc Kolegom z okazji zbliżania się po
czątku nowego roku 1937 założenie odpowiednich książek 
kasowych opracowaliśmy obszerne pouczenie o prowadze
niu ksiąg i składaniu zeznań podatkowych od prac w za
kresie wolnej praktyki inżynierskiej. Zainteresowani Ko
ledzy, którzy nie zalegają ze składką za r. 193G, mogą 
otrzymać bezpłatnie odnośne pouczenie w Sekretar'acie 
naszego Związku.

NADSYŁANIE SPRZECIWÓW DO PROJEKTÓW 
NORM OGŁASZANYCH W BIULETYNIE.

W szystkich Kolegów zapraszamy do zapoznania się z 
projektami norm, ogłoszonych w ostatnich numerach biu
letynu, a więc: projekt normy wynagrodzeń za sporzą
dzanie projektów drogowych i mostowych, oraz projekt 
regulaminu konkursów inżynierskich.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że szereg komisji nor
malizacyjnych z zakresu budownictwa, pracujących przy 
naszym Związku, og’asra projekty swych norm w „W ia
domościach Normalizacyjnych P. K. N.”, „P rzeglądze Bu
dowlanym” i „Cemencie”. W skazane jest, aby Koledzy z 
Oddziałów Związku omówili powyższe projekty rierm na 
specjalnych posiedzeniach, po czym nadsyłali swe uwagi, 
względnie sprzeciwy pod adresem Zarządu lub redakcyj 
wymienionych czasopism.

Tego rodzaju zespołowa praca przyczyni się nie tylko do 
ożywienia działalności Oddziałów, ale niewątpliwie wzbo
gaci również dorobek naukowy komisyj przez rozszerze
nie zakresu ich prac na teren całego Państwa.



RÓŻNE.

Polski Komitet Normalizacyjny przy Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu podaje do wiadomości wszystkich za
interesowanych, iż ukazała się między innymi z druku, 
uchwalona przez plenarne posiedzenie Komitetu w dniu
3 grudnia 1935 r. broszura:

POLSKIE NORMY.

Rury kanalizacyjne żeliwne. (Cena 3.— z}.).
Broszura powyższa jest do nabycia w Biurze Polskie

go Komitetu Normalizacyjnego (W arszawa, E lektoral
na 2 ).

I. OGÓLNOPOLSKI ZJAZD INŻYNIERÓW 
WE LWOWIE.

Podajemy treść okólnika N. 0 . I. w powyższej sprawie:
Na I Ogólnopolskim Zjeździe Inżynierów w 11037 r. wy

głoszonych będzie szereg referatów. Termin zgłaszania 
tych referatów upływa w dniu 31 grudnia b. r.

Ze względu na ogólno - inżynierski charakter Zjazdu, 
referaty  te  nie mogą zamykać się w granicach wąskich 
specjalności, winny natom iast posiadać charakter szerszy, 
budzący zainteresowanie ogółu św iata technicznego.

Referaty Zjazdu nie mogą też stanowić fragm entarycz
nych, przypadkowo zestawionych zagadnień, lecz powiąza
ne być winny w logiczną całość, prowadzącą do syntezy 
twórczych myśli niżynierskich, dotyczących najpoważniej
szych problemów gospodarczo - technicznych, aktualnych 
dla polskiej racji stanu w obecnej chwili dziejowej.

Takimi najpoważniejszymi problemami doby obecnej, 
zajmującymi cały świat inżynierski, jest niewątpliwie pod
niesienie potencjału obronnego Państw a i stworzenie tech
nicznych podstaw do szybkiego rozwoju gospodarczego, do 
likwidacji bezrobocia oraz do zapewnienia dobrobytu spo
łeczeństwa.

Za jedyną drogę prowadzącą najbardziej bezpośrednio 
do osiągnięcia powyższych celów należy uznać pełną mo
bilizację sił twórczych, którymi organizm gospodarczy i 
społeczny Polski rozporządza, w postaci: konstruktywnej 
myśli, energii świata pracowniczego oraz zasobów natu ra l
nych i gotowych urządzeń naszego kraju.

Praktyczne rozwinięcie na wszystkich odcinkach tech 
nicznej tw'órczości, naczelnej idei mobilizacji sił i środków 
dla wzmożenia potencjału gospodarczo - obronnego Rzeczy
pospolitej, jest dziś szczególnym obowiązkiem inżynierów, 
jako reprezentantów szczytów myśli technicznej Kraju.

Na swoim pierwszym ogólnym Zjeździe wypadającym w 
tak ważnym i trudnym  zarazem dla Państw a okresie, w 
zgłoszonych na Zjazd referatach, inżynierowie powinni 
przedstawić myśli i opracowania ze swoich dziedzin, tak 
dobrane pod względem zawartego m ateriału, aby mogły 
złożyć się w sumie na jednolitą koncepcję programową.

Mamy ambicję, aby koncepcja ta  sta ła się w przyszłości 
racjonalną podstawą do opracowania ścisłego planu mobi- 
1'zacyjnego sii gospodarczych Rzeczypospolitej.

KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW

ODDZIAŁ W KRAKOWIE.

Zarząd Krakowskiego Oddzia’u Polskiego Związku In
żynierów Budowlanych złożył sprawozdanie nn Walnym 
Zebraniu w dniu ‘24X1.1936 r.

Oddział liczy 03 członków z teiytorium  Województwa 
Krakowskiego. Po załatwieniu poc :ątkowTych s'-praw orga

nizacyjnych Zarząd nawiązał ścisły kontakt z Zarządem 
Głównym w Warszawne, delegując obserwatoiów do Ko
misji. Opracowano szczegółowy memoriał co do uregulo
wania uprawnień inżynierów budowlanych w zakresie p ra
wa budowlanego i przemysłowego, przy czym Oddział p» 
ruszył rówmież niezałatwiony dotychczas zakres upraw'- 
nień w dziale praw'a wodnego i komunikacji i zapoczątko
wał interwencję w spraw'ie określenia „konstrukcyj skom
plikowanych”.

Z powodu braku reprezentacji inżynierów Województwa 
Krakowskiego wystąpił z inicjatywą założenia Koła Inży
nierów wr Krakowskim Towarzystwie Technicznym i pro
wadzi dalej akcję przystąpienia do N. O. I. po zorganizo
waniu kół poszczególnych działów' specjalnych.

Na utworzonej Komisji Badań Naukowych pod przewod
nictwem Prof. Inż. Feliksa Zalewskiego wygłoszono 9 od
czytów z dziedziny budownictwa, które wywołały żywe 
zainteresowanie tak  ze względu na poziom jak i W'ybrane 
interesujące tem aty. Komisji te j użyczyła Akademia Gór
nicza gościnności przy stacji doświadczalnej. Urządzono
2 w'ycieczki naukowe do Porąbki i Rożnowa z udziałem 
kilkudziesięciu osób oraz kilka wycieczek miejscowych.

Za tak  żywą działalność podziękowano ustępującemu Za 
rządowi i wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes Inż. 
Stroka Kazimierz, wiceprezes Inż. Czerwiński Marian, se
kretarz Inż. Gabryszewski Tadeusz, skarbnik Inż. Fur- 
dzik Tadeusz, członkowie Inż. Iłłakowicz Janusz, Inż. Ko- 
pyciński Bronisław, Prof. Inż. Pogany Wojciech, Dr. Inż. 
Taub Józef.

W bieżącym roku przekazano Zarządowi zorganizowanie 
sekcji wodnej i komunikacyjnej, które ze w'zgledu na skład 
osobow'y rokują nadzieję pow'ażnej pracy naukowTej i za
wodowej na terenie Oddziału.

Zarząd Towarzystwa Technicznego okazywał Oddziało
wi zawsze prawdziwą życzliwość, gdyż Oddział był rów
nocześnie Kołem Towarzystwa, co należy szczególnie z po
dziękowaniem podnieść.

ODDZIAŁ ŚLĄSKO-DĄBROWSKI.

Dla zaznajomienia kolegów z postępami techniki w bu
downictwie stalowym i żelbetowym zostały zorganizowa
ne odczyty sprawozdawcze według następującego progra
mu z II Międzynarodowego Kongresu Mostów7 i Kon
strukcji wT Berlinie:

Dn. 2.XII. Inż Emil Łazoryk — „Ogólne wrażenia z 
kongresu ze specjalnym uwzględnieniem konstrukcyj żel
betowych i betonowych”.

Dn. 9.XII. Inż. Henryk Honheiser — „Nowe tendencje 
wr budownictwie stalowym na II Kongresie”.

Inż. Jerzy  Koziołek — „Przegląd ostatnio wykonanych 
mostów stalowych”.

Dn. 16.XII. Inż A rtu r Jahns — „Praktyczne zagadnie
nia spawania na II Kongresie”.

Inż. Wojciech Pogany — „Zagadnienia gruntów' budow
lanych na II Kongresie”.

Odbyte dotychczas odczyty cieszyły się dość dużą frek
wencją i wywołały żywe zainteresowanie u słuchaczy. 
Zgodnie z życzeniem Zarz;.du Głównego przewidziane zo
stało odbycie zebrania dyskusyjnego w sprawie norm dla 
projektów' mostowych i drogowych. Wycieczek w okresie 
sprawozdawczym nie urządzano ponieważ w tym czasie 
ciekawe pod względem technicznym roboty zostały już 
zakończone. W okresie zimowym przewidziane są wycie' z- 
ki na tereny zakładów przemysłowych.

Oddział przez swych delegatów bierze udziat w pracach 
Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego N. O. I. Obecnie czynione 
są przygotowania do uroczystego otwarcia Oddziału, któ



re wyznaczone zostało na dzień 2. lutego 1937 r. Liczba 
członków Oddziału wynosi 78.

KOMISJE
KOMISJA ZAGRANICZNA. 

Kongres w Berlinie.

Do wiadomości Kolegów — uczestników Kongresu Mo
stów i Konstrukcyj w Berlinie podajemy, że Komisja in
terweniowała w Sekretariacie Międzynarodowego Związku 
Mostów i Konstrukcyj w imieniu tych Kolegów, którzy 
nie otizymałi dotychczas księgi kongresowej. Z niezrozu
miałych jednak powodów Sekretariat w Zurychu nie na
desłał żadnej odpowiedzi usprawiedliwiającej zwłokę w 
przekazaniu przez Biuro Kongresu w Berlinie brakującej 
ilości ksiąg kongresowych. Związek będzie jednak nadal 
interweniował w powyższej sprawie.

Jak  wiadomo wszyscy uczestnicy Kongresu są obowią
zani do nabycia „R apoit finał” w cenie 15 fr. szw. Zwią
zek nasz może się podjąć zbiorowego sprowadzenia tej 
księgi i prosi Kolegów o nadsyłanie należytości (15 fr. 
szw. z kosztami przekazu wynosi 201 zł.) na konto P. K. O. 
Związku Nr. 29787.

KOMISJA KONKURSOWA.

Dnia 10.XII odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Kon
kursowego projektu garaży, o czym podawaliśmy wiado
mość w poprzednich Biuletynach. Na konkurs wpłynęło 
ogółem 24 prac. Sąd Konkursowy przyjął jako podstawę 
prac projekt regulaminu Sądów Konkursowych, opracowa
ny przez Zw. Inż. Bud. Rozstrzygnięcie konkursu na ga
raże spodziewane jest w połowie stycznia.

Dep. Budownictwa Min. Spraw Wojskowych zwrócił się 
do naszego Związku o ogłoszenie konkursu na projekt ra 
cjonalnego rozwiązania części kotłowni na pomieszczenie 
pompowni, zagłębionej w teren nawodniony. Szczegółowy 
program konkursu można otrzym ać w Sekretariacie Związ
ku. W następnym Biuletynie podane będą bliższe szcze
góły tego konkursu.

PROJEKT REGULAMINU KONKURSÓW 
NA PROJEKTY INŻYNIERSKIE.

(Dokończenie).

* I

O głaszam y dokończenie tego projek tu  i. przypom inam y, 
iż term in nadsyłania uwag do S ekretaria tu  Związku u p ły 
wa 15. stycznia 19.17.

R ozdział VI. P rzygotowanie Konkursu.

5j 29. Zawiadomienie o konkursie przyjm uje Zarząd 
Główny lub Zarząd Oddziału Związku.

Zgłoszenie konkursu może być przyjęte od zleceniodaw
cy tylko pod warunkiem zapewnienia w sposób dostatecz
nie pewny wypłaty nagród i kosztów Konkursu, po czym 
należy zawrzeć umowę pisemną ze zleceniodawcą.

§ 30. Po zawarciu umowy powołuje Zarząd Oddziału 
sędziów i ewentualnie sekretnrzą.

§ 31. Po ustaleniu składu Sądu, sekretarz uzupełnia, 
względnie uzgadnia ze zleceniodawcą program  konkursu. 
Ostateczna redakcja program u musi być aprobowana 
przez Sąd, po czym dopiero może nastąpić ogłoszenie Kon
kursu.

§ 32. W program ie konkursowym powinien być dokład
nie omówiony tem at konkursu oraz dokładnie określone 
te  w arunki faktyczne o zasadniczym znaczeniu, których 
pominięcie przez uczestników Konkursu dyskwalifikuje 
projekty. Oprócz tego w każdym program ie konkursowym 
powinny być podane następujące term iny nie podlegają- 
c? odroczeniu:

a) ostateczny term in nadsyłania zapytań, mających 
na celu wyjaśnienie warunków konkursowych, oraz 
term in ich załatwienia.

b) ostateczny term in ogłoszenia uzupełnień do progra
mu, jeżeli uzupełnienia takie są przewidywane,

c) term in składania prac konkursowych,
d) przybliżony term in rozstrzygnięcia konkursu.
Gdyby w wyniku nadesłanych zapytań zaszła koniecz

ność zmiany term inu składania prac konkursowych, nowy 
ostateczny term in składania prac i przybliżony term in roz
strzygnięcia Konkursu powinien być ogłoszony łącznie /  
term inem pod b).

W każdym program ie m ają być podane czasopisma, w 
których będą zamieszczone komunikaty Konkursowe, oraz 
imienny, pełny skład członków Sądu Konkursowego i ich 
zastępców, jak  również miejsce i czas składania prac.

Program  ogłasza i podpisuje sekretarz Sądu.

R ozdział VII. Przeprow adzenie Konkursu.

§ 33. Prace konkursowe przyjm uje i kwituje sekretarz 
Sądu. Bezwlocznie po upływie term inu składania prac, 
sekretarz wraz z jednym z członków Sądu, wyznaczonym 
przez przewodniczącego Sądu, spisują protokół podający:

a) ilość nadesłanych prac konkursowych
b) ich zawartość
c) stan kopert z nazwiskami autorów, z dokładnym o- 

pisem ewentualnych uszkodzeń tych kopert.
N astępnie koperty zawierające nazwiska autorów prze

kazuje sekretarz w postaci opieczętowanego pakietu Za
rządowi Głównemu lub Oddziałowi Związku jako depozyt 
aż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym należy u- 
czynić odpowiednią wzmiankę w protokóle.

§ 34. Po spisaniu przewidzianego w § 33 protokółu, 
przystępuje sekretarz do opracowania referatu  obejm ują
cego:

a) rozpatrzenie prac pod względem formalnym,
b) przygotowanie wniosku podziału prac na dwie g ru 

py; a to na:
Grupę A — obejmującą projekty, które bez względu 
na ich w a'ory techniczne nie odpowiadają ściśle wa
runkom konkursu.
Grupę B — obejmującą projekty, które bez wzglę
du na ich walory techniczne odpowiadają ściśle wa
runkom konkursu.

Sprawozdanie to powinno być opracowane pisemnie w 
ten sposób, aby każdy ze złożonych projektów był w nim 
wymieniony i omówiony oddzielnie. Sprawozdanie to do
łącza się następnie do protokółu przewodu sądowego.

§ 35. Po przygotowaniu powyższego sprawozdania se
k retarz powiadamia o tym przewodniczącego Sądu, który 
zwołuje pierwsze posiedzenie Sądu z następującym  po
rządkiem obrad:



a) Sprawozdanie i refera t sekretarza.
b) Dyskusja nad sprawozdaniem i referatem  sekretarza 

i ewentualne ustalenie podziału nadesłanych projek
tów na grupy.

c) U stalenie metody pracy Sądu.
d) Ustalenie term inu następnego posiedzenia Sądu.
§ 30. W zależności od charakteru  konkursu i ilości n a 

desłanych prac, zatwierdzenie podziału ich na grupy za
projektowane przez sekretarza, względnie ustalenie defi
nitywne tego podziału może być uskutecznione przez Sąd 
na pierwszym posiedzeniu, łub może być przedmiotem n a
stępnego posiedzenia. Po ostatecznym ustaleniu podziału 
na grupy spisuje sekretarz odpowiedni protokół podpisa
ny również przez przewodniczącego Sądu.

§ 37. Na podstawie uchwalonych uprzednio metod p ra 
cy i po ustaleniu podziału projektów na grupy, odbywa się 
właściwa praca Sądu w zakresie rozpatryw ania i oceny 
projektów konkursowych.

Każdy sędzia opracowuje swoją opinię na piśmie w te r
minie oznaczonym przez przewodniczącego Sądu.

§ 38. Po uplywde tego term inu zwołuje przewodniczą
cy drugie względnie trzecie posiedzenie Sądu z porząd
kiem obrad:

a) Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego po
siedzenia.

b) Referaty Sędziowskie projektów grupy R.
c) Wnioski na podział nagród.
d) Głosowanie nad wnioskiem pod c).
e) R eferaty Sędziowskie projektów grupy A.
f) Wnioski na zakupy projektów.
g) Głosowanie nad wnioskami pod f).
N atychm iast po zakończeniu głosowania, sekretarz spo

rządza protokół, który podpisują wszyscy obecni na posie
dzeniu.

§ 39. Nagrody mogą być przyznawane tylko pracom z 
grupy R, zaś zakupy z grupy A.

Zakupy zasadniczo są zarezerwowane dia pra.; o spe
cjalnych wartościach, które zmieniając lub nie dostoso
wując się ściśle do warunków konkursowych, wprtwadza- 
ją  nowe, o wielkiej wartości, czynniki, ważne dla cało
kształtu zagadnienia konkursowego.

Jeżeli czynników takich brak, zakupy mogą być całko
wicie lub częściowo niewykorzystane, a uzyskane stąd 
kwoty użyte przez Sąd Konkursowy na dalsze dodatkowe 
nagrody w grupie B.

Rozdział VIII. R ozstrzygnięcie Konkursu.

§ 40. Po zakończeniu przewodu konkursowego, wszyst
kie projekty powinny być wystawione na widok publicz
ny wraz z protokółem przewodu sądowego i sprawozda
niem sekretarza.

Ogłoszenie o wystawieniu prac na widok publiczny ze 
wskazaniami miejsca, czasu trw an ia  oraz term inu w ja 
kim jest dopuszczalne zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów 
przeciwko błędom formalnym w opinii projektów nagro
dzonych, ma być podane w tych samych czasopismach, 
które przewidziano w program ie dla umieszczania komu
nikatów konkursowych.

§ 41. Zainteresowani mogą składać sprzeciwy odnośnie 
strony formalnej wyroku Sądu ze wskazaniem błędów i 
niedopatrzeń w kwalifikacji projektów nagrodzonych.

Autorowie projektów zakwalifikowanych do zakupu mo
gą za okazaniem dowodu złożenia pracy, złożyć oświad
czenie, że na zakup nie zgadzają się. Za zwTolnioną z tego

ty tu łu  kwotę może być uczyniony przede wszystkim inny 
zakup lub zwiększenie ilości nagród.

Podpisane sprzeciwy mogą być doręczane sekretarzowi 
Sądu za pokwitowaniem,

§ 42. Po upływie term inu na składanie sprzeciwów, 
przewodniczący Sądu zwołuje posiedzenie Sądu ze współ
udziałem zleceniodawcy (z prawem glosowania) i dwu 
członków Zarządu Głównego, względnie Zarządu Oddzia
łu, na którym  sekretarz Sądu referują całokształt sprawy, 
po odczytaniu wszystkich posiadanych dokumentów.

Na posiedzeniu tym zapada decyzja o słuszności lub nie
słuszności zgłoszonych sprzeciwów.

W razie stwierdzenia błędu w przewodzie sądowym, 
spraw a przechodzi do ponownego i ostatecznego już roz
patrzenia Sądu w normalnym składzie, t. j. bez współu
działu zleceniodawcy i delegatów Zarządu.

Tok postępowania Sądu przy ponownym rozpatrywaniu 
konkursu jest analogiczny jak w §§ 37, 38 i 39 niniejsze
go regulaminu.

§ 43. Po ostatecznym zamknięciu protokółu przewodu 
sądowego następuje akt publicznego rozstrzygnięcia Kon
kursu w term inie do 7 dni od zakończenia przewodu.

Na akt powyższy składa się:
a) odczytanie wyciągu z ostatecznego protokółu o przy

dziale nagród i zakupów z uzasadnieniem decyzji.
b) otwarcia kopert z nazwiskiem autorów prac nagro

dzonych i zakupionych i ujawnienie tych nazwisk.
§ 44. Nagrody konkursowe i zakupy powinny być wy

płacone, o ile nie postanawia program  Konkursu inaczej, 
w ciągu 10-ciu dni od daty otwarcia kopert.

Autorów prac zawodowych i zakupionych określa się 
nazwą laureatów  konkursowych i praw a laureatów np. w 
konkursach wtórnych są jednakowe.

Nazwiska laureatów  i wyniki konkursu powinny być 
ogłoszone conajmniej w czasopismach przewidzianych w 
program ie do ogłaszania komunikatów konkursowych, 
również w ciągu 10-ciu dni od daty otwarcia kopert.

§ 45. Koperty z nazwiskami autorów prac nienagrodzo- 
nych podlegają zniszczeniu w obecności przewodniczącego 
Sądu bezpośrednio po publicznym rozstrzygnięciu konkur
su. Nagrodzone i zakupione projekty przekazuje sekre
ta rz  z'eceniodawcy za pokwitowaniem.

Pozostałe projekty podlegają zwrotowi w term inie jed
nomiesięcznym od daty ogłoszenia w czasopismach wyni
ku konkursu. Projekty nieodebrane w tym term inie prze
chodzą w pierwszym rzędzie do dyspozycji zleceniodawcy, 
a w razie zrzeczenia się ich przez tegoż, do archiwum Ze
społu Sędziów i Sekretarzy.

Tak zleceniodawca, jak ewentualnie Zarząd Główny lub 
Zarząd Oddziału Związku m ają pełną swobodę w dyspo
nowaniu tymi pracami.

Sekretarz konkursu opracował protokół, obejmujący w-" 
krótkości całokształt przebiegu konkursu, który po uzu
pełnieniu odpowiednimi dokumentami i podpisaniu 1 go 
przez przewodniczącego Sądu, przesyła zgodnie z § 20 ni
niejszego regulaminu, na czym czynności sekretarza są 
zakończone.

§ 46. Jeżeli z pewnych wTzględów wystawienie prac kon
kursowych na widok publiczny nie może miel miejsca, od
powiednia wzmianka o tem musi być uczyniona odrazu w 
program ie konkursu.

W tym  wypadku zleceniodawca ma decydujący wpływ 
na dobór sędziów7 delegowanych z Zespołu Sędziów i Se
kretarzy, oraz na ewentualny dobór delegowanego sekre
tarza. Wszystkie projekty, programy, matryce prac skła



dają uczestnicy konkursu u sekretarza, podpisując rów
nocześnie deklarację, że żadnych materiałów odnoszących 
się do danego zagadnienia konkursowego nie pozostawili 
u siebie, wszelkie zaś notatki zostały zniszczone.

Wszystkie złożone prace są w wyłącznej dyspozycji zle
ceniodawcy.

Uczestnicy konkursu nie m ają w tym wypadku żadnej 
możności do wnoszenia sprzeciwów przeciwko pierwszej 
decyzji Sądu, która jest ostateczną.

Komunikaty o tych konkursach nie będą ogłaszane w 
czasopismach.

Rozdział IX . Postanowienia szczegółowe.

§ 47. Tok postępowania przy konkursach zamkniętych 
jest zasadniczo identyczny jak  określony w powyższych 
paragrafach, za wyjątkiem odchyleń podanych w §§ 48, 
49, 50 i 51.

§ 48. Listę uczestników konkursu zamkniętego ustala 
tylko zleceniodawca.

W wypadku rozpisania Konkursu przez zleceniodawcę, 
spraw a wysokości nagród i zapewnienia ich wypłaty nie 
obchodzi Związku.

Poszczególni członkowie Zespołu Sędziów i Sekretarzy 
powołani do Sądu w Konkursie zamkniętym po zapozna
niu się z listą uczestników Konkursu, m ają prawo nie 
przyjąć mandatu, jeśli nabiorą pizeświadczenia, że zacho
dzą motywy utrudniające im bezstronność Sądu.

§ 49. Ustaloną listę Sądu konkursowego podaje sekre
ta rz  do wiadomości zaproszonym uczestnikom konkursu. 
W term inie oznaczonym przez przewodniczącego Sądu 
uczostnicy oświadczają się, czy przy podanym składzie 
Sądu wezmą udział w konkursie.

W wypadku rezygnacji któregokolwiek z uczestników, 
zleceniodawca albo uzupełnia listę zaproszonych albo po
zostawia ją  w zmniejszonym składzie.

§ 50. Po definitywnym powołaniu składu Sądu, nastę
puje wspólnie z uczestnikami konkursu ostateczne ustale
nie program u konkursu, term inu składania projektów oraz 
term inu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 51. Po zakończeniu przewodu sądowego, motywy wy
roku podaje sekretarz Sądu bezpośrednio do wiadomości 
uczestników konkursu.

§ 52. Przy konkursach dwu lub więcej etapowych, skład 
Sądu konkursowego pozostaje przy wszystkich etapach 
bez zmiany.

§ 53. W wypadku, gdy w' konkursie powszechnym bio
rą  udział także uczestnicy zaproszeni imiennie przez zle
ceniodawcę, a konkurs jest rozpisany przez Zarząd (Od
dział) P. Z. I. B., winien zleceniodawca zapewnić w od
powiedni sposób wynagrodzenie dla wszystkich uczestni
ków imiennie zaproszonych, nie zależnie od normalnych 
nagród i zakupów ustalonych w programie.

Wysokość wynagrodzenia tego ustala zleceniodawca w 
porozumieniu z P. Z. I. B. (Oddziałem).

W wypadku rozpisywania takiego konkursu przez zle
ceniodawcę, spraw a wynagrodzeń uczestników zaproszo
nych jest jego wewnętrzną sprawą.

Po za tym tok postępowania przy takim konkursie jest 
normalny.

§ 54. Tak przy konkursach ograniczonych, jak  też i 
powszechnych z udziałem uczestników zaproszonych, ża
den z autorów nie podpisuje projektów.

Sekretarz konkursu, wydając pokwitowania na złożone 
prace, wpisuje na dowodach złożenia tylko hasło, względ
nie godło, podane przez uczestnika.

KOMISJA SPRAW ZAWODOWYCH.

Komisja Spraw Zawodowych inform uje niniejszym Ko
legów o następujących aktualnych zagadnieniach zawo
dowych:

I) Dnia 19 listopada 1936 r. ukazało się rozporządze
nie M inistra Spraw Wewnętrznych o Komisji Kwalifika
cyjnej do stw ierdzen'a praktycznej umiejętności facho
wej osób uprawnionych do kierowania robotami budowla
nymi i sporządzania projektów tych robót w myśl § 3G8 
P raw a Budowlanego zmienionego ustawą z dn. 14 lipca
1936 r.

W myśl przeipisów Praw a Budowlanego z przed 14 lip
ca 1936 r. architekci po wykazaniu się trzyletnią p rak ty
ką oraz złożeniu egzaminu z ustawodawstwa budowlane
go mieli prawo kierowania wszelkiemi robotami, jak rów
nież sporządzanie projektów robót budowlanych wszelkie
go rodzaju, łącznie ze wszystkimi projektami konstruk
cyjnymi tych robót. Inżynierowie lądowi i wodni po wy<- 
kazaniu się trzyletnią praktyką oraz złożeniu egzaminu 
z ustawodawstwa budowlanego mieli jedynie uprawnienie 
do sporządzania projektow robót budowlanych, do kiero
wania którymi byli uprawnieni, o ile wykazali się dosta
teczną praktyką przy sporządzaniu projektów, która mo
gła być odbyta równocześnie z praktyką przy robotach 
budowlanych.

Ustawa z dn. 14 lipca 1936 r. przyznaje architektom 
prawo do sporządzania projektów robót (również konstruk
cyjnych), do kierowania którym i są uprawnieni jednakże 
za wyjątkiem  budynków większych o skomplikowanych kon
strukcjach żelaznych, żelazo - betonowych i innych. Do 
kierowania robotami konstrukcyjnymi tych budynków w'y- 
magany jest egzamin w myśl § 368. Inżynierowie lądowi 
i wodni wogóle nie m ają praw'a projektowania architek
tonicznego przed złożeniem egzaminu w myśl § 368. Je 
dynie po złożeniu egzaminu mogą, uzyskać uprawnienie do 
sporządzania projektów architektonicznych dla robót, do 
kierowania którymi są uprawnieni.

Niżej podajemy rozporządzenie Min. Spraw W ewnętrz
nych co do sposobu przeprowadzania wyżej wspomnianych 
egzaminów.

622.

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 19 listopada 1936 r., (Dz. Ust. Nr. 89).

§ 2. (1) Do stwierdzania praktycznej umiejętności w 
projektowaniu i wykonywaniu robót konstrukcyjnych i 
praktycznej umiejętności sporządzania projektów (planów) 
architektonicznych w przypadkach, przewidzianych w  art. 
361 ust. 3 i w art. 362 ust. 2, oraz praktycznej um iejęt
ności fachowej w przypadkach, przewidzianych w art. 402 
ust. 2, powołuje się komisję kwalifikacyjną w składzie:

a) przewodniczącego, wyznaczonego przez M inistra 
Spraw Wewnętrznych,

b) delegata M inistra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego,

c) dwóch członków, powołanych na wniosek M inistra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przez 
M inistra Spraw W ewnętrznych spośród czterech kan
dydatów, profesorów bądź wykładowców na Wydzia
le A rchitektury Politechniki W arszawskiej, w ybra
nych przez Radę Wydziałową,

d) dwóch członków, powołanych na wniosek M inistra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przez 
M inistra Spraw Wewnętrznych spośród czterech kan



dydatów, profesorów bądź wykładowców na Wydzia
le Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki W ar
szawskiej, wybranych przez Radę Wydziałowrą,

e) sekretarza, wyznaczonego przez M inistra Spraw We
wnętrznych.

(2) W tym  samym trybie m ają być powołani bądź wy
znaczeni: zastępca przewodniczącego, zastępcy członków 
komisji i zastępca sekretarza, przy czym zastępcami ezion- 
ków, określonych w ust. (1) pkt. c) i d), będą powołani 
kandydaci, wybrani przez Rady Wydziałowe Politechniki 
w W arszawie w myśl ust. 1) pkt. c) i d), a  nie miano
wani na członków komisji.

§ 3. (1) Osoby, ubiegające się o stwierdzenie praktycz
nej umiejętności w projektowaniu i wykonywaniu robót 
konstrukcyjnych albo praktycznej umiejętności sporządza
nia projektów (planów) architektonicznych w przypad
kach, przewidzianych wr art. 361 ust. 3 i w art. 362 ust.
2, lub też o stwierdzenie praktycznej umiejętności facho
wej w przypadkach, przewidzianych w art. 402 ust. 2, 
powinny wnieść podanie do M inisterstwa Spraw W ewnętrz
nych za pośrednictwem właściwego wojewody, a w W ar
szawie — za pośrednictwem Komisarza Rządu na m. st. 
Warszawę.

(2) Do podania należy dołączyć:
a) dowód, stwierdzający, iż dana osoba posiada upraw 

nienie do kierowania robotami budowlanymi, ewen
tualnie i do sporządzania projektów (planów) tych 
robót w Państwie Polskim,

b) dowody, stwierdzające praktyczną umiejętność jak: 
wykonane projekty I prace konkursowe, prace o cha
rakterze naukowym, świadectwa z wykonania kon
kretnych prac i t. p.,

<■) dwie fotografie, zaopatrzone własnoręcznymi podpi
sami.

(3) Dopuszcza się zgłoszenie prośby o stwierdzenie 
praktycznej umiejętności, o k tórej mowa w ust. 1, łącz
nie z prośbą o udzielenie uprawnienia do kierowania ro
botami budowlanymi.

§ 4. Wojewoda zarządzi protokólarne przesłuchanie u- 
biegającego się o stwierdzenie praktycznej umiejętności 
(§ 3 ust. 1) co do okoliczności, czy nie utracił on na mo
cy obowiązujących przepisów praw a kierowania robotami 
budowlanymi b:;dź praw a do sporządzania projektów, oraz 
zbada w razie potrzeby z urzędu prawdziwość złożonych 
oświadczeń, po czym prześle uzupełnione w" ten sposób po
danie do M inisterstwa Spraw7 Wewnętrznych.

§ 5. Po stwierdzeniu, że zachodzą wymagane warunki, 
Ministerstwo Spraw W ewnętrznych orzeka o skierowaniu 
sprawy do komisji kwalifikacyjnej i zawiadamia o tym  
interesowanego.

§ 6. (1) Ubiegający się o stwierdzenie praktycznej u- 
miejętności ( § 3  ust. 1) powinien złożyć taksę na pokry
cie kosztów tego stwierdzenia w wysokości 120 zł. w m iej
scu i w sposób, określony w piśmie, zawiadamiającym o 
skierowaniu sprawy do komisji kwalifikacyjnej.

(2) Taksa, po pokryciu z niej wydatków, połączonych 
z czynnościami komisji, przypada przewodniczącemu, 
członkom komisji i sekretarzowi w częściach, jakie zosta
ną ustalone przez komisję.

(3) Taksa podlega zwrotowi w razie usprawiedliwione
go niestawiennictwa interesowanego do komisji. Prośbę o 
zwrot taksy należy zgłosić najdalej w ciągu 14 dni od 
daty wyznaczonego term inu stawiennictwa do komisji.

§ 7. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący w m ia
rę potrzeby.

§ 8. ( 1) W posiedzeniach komisji biorą udział: prze
wodniczący lub jego zastępca, delegat M inistra Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego, jeden z członków, 
określonych w § 2 pkt. c), jeden z członków, określonych 
w § 2 pkt. d,) oraz sekretarz albo ich zastępcy.

(2) Przy rozpatryw aniu spraw, dotyczących praktycznej 
umiejętności sporządzania projektów (planów) architekto
nicznych, w posiedzeniach biorą udział obaj członkowie, 
określeni w7 § 2 pkt. c), a  przy rozpatrywaniu spraw, do
tyczących praktycznejj umiejętności wi projektowaniu i wy
konywaniu robót konstrukcyjnych, — obaj członkowie, 
określeni w § 2 pkt. d).

§ 9. (1) Ubiegający się o stwierdzenie praktycznej 
umiejętności, o k tó iej mowa w § 3, obowiązany jest:

a) wykonać pracę pisemną bądź rysunkową, wyznaczo
ną przez komisję oraz

b) uskutecznić w7 drodze ustnej obronę wyżej wspom
nianej pracy.

(2) Komisja może uznać, że praktyczną umiejętność w 
dostatecznym stopniu stw ierdzają dowody, przedstawione 
przez interesowanego, i może wówczas zwolnić go od wy
konania pracy pisemnej bądź rysunkowej i od obrony tej 
pracy i ewentualnie może poddać go zamiast tego egza
minowi ustnemu z praktycznej umiejętności fachowej.

§ 10. (1) Praca, określona w § |9 ust. (1) pkt. a ) , po
winna być wykonywana w lokalu, wskazanym przez prze
wodniczącego, i pod nadzorem członka komisji lub sekre
ta rza  i nie może trw ać dłużej niż 6 dni, licząc po 6 go
dzin dziennie.

(2) Obrona pracy, o k tórej mowa w poprzednim ustę
pie, bądź egzamin ustny, określony w § 9 ust. (2), od
bywa się przed komisją, zwołaną w7 składzie, określonym 
w § 6, w7 miejscu, w7yznaczonym przez przewodniczącego, 
i nie może trw ać dłużej niż 2 godziny.

(3) P rzy wykonaniu pracy pisemnej, bądź rysunkowej 
wolno używać pomocniczych środków mechanicznych, jak: 
maszyn do pisania lub rachowania, suwaka, planimetru 
i t. p., jako też tablic logarytmicznych i rachunkowych, 
analizy cen, tablic pomocniczych’ .przy obliczeniach statycz
nych i t. p. N atom iast korzystanie z podręczników, wzo
rów rysunkowych i t. p. lub też z pomocy osób trzecich 
jest zabronione.

§ 11. Prace pisemne bądź rysunkowe może wykonywać 
ł'ównoeześnie w jednym lokalu kilku kandydatów. Obrona 
pracy pisemnej bądź rysunkowej (§ 9 ust. 1 pkt. b), jako 
też egzamin ustny (§ i9 ust. 2 ) odbywa się osobno dla 
każdego kandydata.

§ 12. P rzy obronie pracy pisemnej bądź rysunkowej 
(§ 9 ust. 1 pkt. b) oraz przy egzaminie ustnym (§ 9 
ust. 2) prawo zadawania pytań przysługuje przewodniczą
cemu i członkom komisji.

§ 13. (1) Po ukończeniu obrony pracy pisemnej bądź 
rysunkowej (§ 9 ust. 1 pkt. b) lub po przeprowadzeniu 
egzam inu (§ 9 ust. 2) komisja niezwłocznie poweźmie 
uchwałę co do praktycznej umiejętności interesowanego, 
k tórą może uznać jako nie w ystarczającą lub jako wy
starczającą.

(2) Uchwała komisji zapada większością głosów. Sekre
ta rz  w g ’.osowaniu udzia.u nie bierze. W razie równości 
głosów, licząc także głos przewodniczącego, decyduje glos 
przewodniczącego.

(3) Pow7ziętą uchwałę ogłasza interesowanemu przewod
niczący w obecności komisji.

§ 14. Sekretarz sporządza z każdego posiedzenia komi
sji protokół, do którego wpisuje się: skład komisji kwa
lifikacyjne, przedmiot jej obrad i uchwały przez nią po
wzięte. W szczególności, gdy chodzi o posiedzenia, m ają
ce lla celu stwierdzenie umiejętności fachowej, do proto



kółu należy wpisać: tem at pracy pisemnej bądź rysunko
wej, wykonanej przez interesowanego, pytania, zadane mu 
przy obronie wspomnianej pracy bądź przy egzaminie 
praktycznym, dowody, na których podstawie zwolniono in
teresowanego od obowiązku wykonania pracy pisemnej 
bądź rysunkowej i od obrony te j pracy, w razie gdy ta 
kie zwolnienie nastąpiło, oraz ocenę praktycznej um iejęt
ności.

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.

II) W czasie zeszłorocznej sesji sejmowej zostaiy wnie
sione przez rząd trzy  projekty ustaw  samorządowych. 
1) Projekt ustawy o odpowiedzialności służbowej człon
ków organów zarządzających i funkcjonariuszy w samo
rządzie terytorialnym . 2) P rojekt ustawy o uposażeniach 
w samorządzie terytorialnym . 3) P rojekt ustawy o służ
bie w samorządzie terytorialnym . Częściowo zostały one 
przedyskutowane na komisji sejmowej, lecz nie całkowicie, 
tak, że dopiero w czasie tegorocznej sesji zostaną one za
łatwione. Oprócz tego został wniesiony rządowy projekt 
ustawy o zaopatrzeniu em erytalnym w samorządzie te ry 
torialnym. Projekty ustaw wprowadzają szereg zmian nie
korzystnych dla pracowników. U staw a o służbie w samo
rządzie dzieli pracowników na dwie grupy: stabilizowa
nych i kontraktowych. Pracownicy przedsiębiorstw samo
rządowych, zostają zaliczeni do grupy pracowników kon
traktowych, dotyczy to przede wszystkim inżynierów za
trudnionych w przedsiębiorstwach. Projekty ograniczają 
możność występowania w charakterze rzeczoznawców oraz 
pracy zawodowej po za pracą w samorządzie. Dodatki 
funkcyjne mogą być przyznawane tylko pracownikom s ta 
bilizowanym. Wobec tego pracownicy przedsiębiorstw nio 
będą, mogli ich otrzymywać.

N. O. I. otrzymał z Min. Spraw. Wewnętrznych projek
ty  tych ustaw  z prośbą wydania swej opinii. N. O. I. ro
zesłał ze swej strony te  projekty do zrzeszonych stowa
rzyszeń z prośbą o wypowiedzenie się. Szereg stowarzy
szeń nadesłało odpowiedzi, w których broni praw  pracow
ników, a przede wszystkim praw  inżynierów zatrudnionych 
w samorządzie. P. Z. I. B. przygotowuje również swoją 
opinię.

III) Ukazało się rozporządzenie M inistra Spraw We
wnętrznych z dnia 21 października 1936 r. o zasięganiu 
opinii w sprawach odpowiedzialności osób, uprawnionych 
do kierowania robotami budowlanymi i do sporządzania 
projektów tych robót.

W myśl rozporządzenia do udzielania opinii w sprawach 
odpowiedzialności osób uprawnionych do kierowania robo
tami budowlanymi i do sporządzania projektów tych ro
bót w myśl art. 402 ust. 3, gdy osoby te należą do izb 
inżynierskich, są powołane właściwe izby inżynierskie Gdy 
chodzi o osoby, nie należące do izb inżynierskich, do u- 
dzielan:a wspomnianych opinii są powołane:

a) Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Pol
skiej, — co do architektów,

b) Naczelna Organizacja Inżynierów Rzeczypospolitej 
Polskiej — co do inżynierów lądowych i wodnych 
oraz inżynierów mechaników i górników, których 
uprawnienia określone sąf art. 363,

c) Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników Rze
czypospolitej Polskiej, — co do osób, nie posiadają
cych wyższego wykształcenia technicznego, zakończo
nego przepisanymi egzaminami.

IV) Wobec zainteresowania kolegów egzaminami dla
uzyskania upoważnień do kierowania robotami budowlany
mi, pragniemy zawiadomić kolegów, iż w następnym ko 

munikacie podamy bliższe szczegóły, odnoszące się do tych 
egzaminów.

KOMISJA ODCZYTOWO - WYCIECZKOWA.

Zapowiadany cykl odczytów sprawozdawczych z Mię
dzynarodowego Kongresu Mostów i Konstrukcyj w Berli
nie odbył się w dniach 20, 23 i 30 listopada w dużej sali 
Stowarzyszenia Techników w W arszawie z udziałem prof. 
Pszenickiego, prof. Bryły, inż. Torunia i inż. Piętkow- 
skiego. Odczyty te  cieszyły się znacznym zainteresowa
niem, czego dowodem jest liczny udział słuchaczy (ok. 200 
osób na każdym odczycie). Odczyt kol. Piętkowskiego, k tó
ry  miał się odbyć dn. 23 listopada, przesunięto o tydzień 
i połączono z prelekcją kol. Biesiekierskiego o budowni
ctwie przeciwlotniczym.

Narazio zamieszczamy sprawozdanie z odczytów inż. 
Piętkowskiego i inż. kpt. Biesiekierskiego. Obszerne spra
wozdanie z reszty odczytów zamieścimy w następnym nu
merze Biuletynu.

*

Odczyt inż. Piętkowskiego p. t. „Mechanika gruntów na 
Kongresach w Cambridge (Stany Zjedn.) i w Berlinie”.

Omawiając Kongres w Cambridge, inż. Piętkowski wy
jaśnił, jakie zagadnienia wchodzą w zakres mechaniki 
gruntów i jednocześnie podał niektóre ciekawsze dane z 
referatów , zgłoszonych na Kongres. Mechanika gruntów 
zajmuje się: 1) badaniem własności fizycznych i mecha
nicznych gruntów, 2) rozkładem natężeń w gruntach w 
związku z konstrukcjam i inżynierskimi i budowlanymi 
(fundam enty, ścianki oporowe, tunele i t. p.) i 3) zja
wiskami powstającymi w gruncie, gdy jest on użyty ja 
ko m ateriał (zapory ziemne, drogi, skarpy). W konsek
wencji tak  ogólnie ujętego zakresu nauki, specjalna uwa
ga zostaje poświęcona studiowaniu tych szczegółowych za
gadnień, które m ają większe znaczenie w praktyce inży
nierskiej.

Prelegent, korzystając z ilustracji rzucanych na ekran, 
omówił zasadniczą różnicę między gruntam i piaszczystymi
i gliniastymi (różnica uziarnienia, zagęszczanie piasku 
przez nacisk i utrzęsanie, kapilarne natężenia w glinie), 
podał rezultaty  piac Boussinesg’a, Kóglera i in. (rozkład 
natężeń pod fundamentam i, sposoby sprawdzania tych na
tężeń w naturze), teorię prof. Terzaghi o osiadaniu grun
tów gliniastych (badanie gruntów przy pomocy oedome- 
trów  i aparatów  ścinających); następnie wspomniał o sze
roko potraktowanym na Kongresie badaniu osiadań budo
wli, o studiach nad różnymi typami pali, o wytrzymało
ści skarp (metoda obliczeniowa Petersona, sposoby wzmac
niania skarp, zagęszczanie piasków powyżej gęstości k ry 
tycznej), o filtracji gruntów, o wysadzinach wskutek mro
zów, o sposobach ulepszania gruntów (ubijanie, zastrzyki 
chemiczne, elektroliza) i o laboratoriach gruntowych. W 
rezultacie obrad na konferencji w Cambridge postanowio
no, powołać stały  Komitet Międzynarodowy do spraw me
chaniki gruntów.

Omawiając Kongres w Berlinie, inż. Piętkowski zwrócił 
uwagę na referat, dotyczący osiadania mostów na nie
mieckich autostradach, gdzie Niemcy dopuszczają zgóry 
na podstawie obliczeń nieraz duże osiadania przyczółków
i filarów, dochodzące czasem do 900 mm i następnie pro
wadzą dokładną kontrolę tych osiadań, oraz na referat, 
trak tu jący  o próbach określania wartości grantów  przez 
badanie: a) rezonansu gruntów  na wywołane drgania oraz 
zdolności do tłum ienia tych drgań i b) w ostatnim  cza



sie, szybkości przenoszenia się fal przy wywołanych drga
niach. Z rezolucji berlińskiego Kongresu na szczególną 
uwagę zasługuje zalecenie wprowadzenia mechaniki g run
tów do programów wykładów w politechnikach.

Odczyt inż. kpt. Biesiekierskiego.

Odbył się dn. 30 listopada b. r. w dużej sali S tow arzy
szenia Techników w Warszawie. Ze względu na z n a c z e 
nie i aktualność poruszonych w nim zagadnień podaje
my poniżej go w streszczeniu.

Zagadnienie budownictwa przeciwlotniczego w sposób 
formalny po raz pierwszy postawiła ustaw a o obronie prze
ciwlotniczej z dn. 14 marca 1934 r. Nie ustaliła ona jed
nak w jaki sposób należy się zabezpierzać, kto jest obo
wiązany do tego i za co? Życ'e parłoi to zagadnienie wciąż 
naprzód. Widzimy różne próby bliższego sprecyzowania 
lego zagadnienia, najsilniejszym wyrazem tego były wnio
ski uchwalone przez zjazd obradujący; we Lwowie 18 — 20 
m aja r. b. w sprawie wykonywania nadzoru budowlanego. 
Zasadniczo jednak rozwiązan e i wyjaśnienie da rozporzą
dzenie do ustawy, na które czeka ca e społeczeństwo.

Jakiem  ma być to rozporządzenie? Musi ono uwzględ
nić 3 zasadnicze postulaty:

I racjonalne zaopatrzenie ludności w schrony,
II wybór metody i sposobów budowania domów najmniej 

wrażliwych na bomby lotnicze,
III należyte planowanie miast.
Przede wszystkim należy ustalić i s t o t ę  z a b e z 

p i e c z e n i a .  Zależy ono od stopnia zagrożenia, prze
znaczenia objektu, środków technicznych i możliwości m a
terialnych. Nie ma więc mowy o zabezpieczeniu całkowi
tym. Zabezpieczenie musi być uniwersalne, to znaczy obli
czone na wszelkie rodzaje bomb i współmierne, to zna
czy jednakowe we wszystkich swoich elementach. Zabez
pieczenie uzyskuje się przez budowle wytrzymałe, masko
wanie lub dublowanie szczególnie narażonych elementów.

Konieczne jest następnie przyjęcie pewnej klasyfikacji. 
Może być ona według klucza wytrzymałości, klucza prze
znaczenia lub klucza mieszanego.

Klasyfikacja LOPP. uwzględnia wytrzymałość, rozróż
nia pomieszczenia uszczelnione, schrony jjrzeciwgazowe i 
schrony przeciwlotnicze. Pierwsze projekty rozporządzenia 
wykonawczego przyjmowały klasyfikację według przezna
czenia. Najracjonalniejszy będz e kluiz mieszany.

K ryterium  dla ustalenia, do kogo stosuje się obowiązek 
zaopatrywania budowli w schrony, może być dwojakie: 
według ilości mieszkańców, według wysokości kosztów.

O ile przyjmiemy, że pewien procent mieszkańców bę
dzie korzystał ze schronu i ustalim y klucz dla obliczania 
ilości mieszkańców zależnie od ilości mieszkań i ich wiel
kości, wówczas łatw a będzie odpowiedź na to pytanie. W 
Polsce jednak niema takich oficjalnych norm. Ponadto 
sporny jest procent mieszkańców korzystających ze schio- 
nu. Kryterium  m aterialne polega na ustaleniu wysokości 
kosztów na schron i procentu przeznaczonego na te  ko
szty (według Schoszbergera i Stellingw erffa ok. 2 (/  
wszystkich kosztów budowy).

Domy, w których m ają być schrony muszą być zabez
pieczone od bomb zapalających i mieć dostatecznej wielko
ści piwnice. Ponadto m ają one odpowiadać następującym 
warunkom: wytrzymałość na podmuch bomby burzącej, 
dogodne dojście, wyjście zapasowe, możność szybkiego 
przewietrzenia, szczelność, zabezpieczenie od gruzów i 
wstrząsu, a w szczególności zabarykadowania gruzem 
drzwi, posiadać ustęp, zaopatrzenie w wodę i t. p.

Zmniejszenie uszkodzeń od działania bomb lotniczych 
osiąga się przez całkowite zabezpieczenie od bomb zapa

lających, stosowanie konstrukcji szkieletowej odpornej na 
podmuchy i takie rozplanowanie wewnętrzne, któreby na
leżycie związało schron.

Należy równocześnie unikać przeprowadzenia takich 
postulatów, które by były zbyt kosztowne, zawodne, i 
skomplikowane. Do takich postulatów wypadłoby zaliczyć 
wyprowadzan e wyjścia zapasowego chodnikiem podziem
nym.

Wreszcie postulaty urbanistyczne sprowadziłyby się do
3 zasadniczych:

rozbudowa odpowiednio rzadka,
przedzielanie pasów zabudowanych szerokiemi pasami 

zieleńców (10 do 40 m ), oraz rewizja sieci kom unikacyj
nej. Drugi postulat da się rozwiązać nie tylko przez m ia
sta, pasmowe, propagowane w Bolszewiii, ale również za
stosowanie pasów lub klinów zieleńców w miastach o cha
rakterze skupionym (Pabjanice, Główno). Nienależyte 
uwzględnienie komunikacji pociąga dużą zwłokę w pracy 
a naw et może uniemożliwić ją  (np. Plac na Bramie w 
Przem yślu).

O ile powyższe postulaty znajdą swe odzwierciadlenie 
w rozporządzeniu wykonawczym, wówczas samo wydanie 
jego stanie się gwałtownym bodźcem dla ruchu budowla
nego. t

W pierwszych dniach stycznia Komisja projektuje odczyt 
kol. Nechaya p. t. „W rażenia z podróży po betoniarniach 
przemysłowych w Niemczech i Holandii”. Termin odczytu 
podamy odrębnym okólnikiem.

WSPÓŁPRACA ZWIĄZKU Z MUZEUM TECHNIKI
I PRZEMYSŁU.

Nawiązując do wzmianki podanej w poprzednim num e
rze Biuletynu pod powyższym tytułem  podajemy do w ia
domości Kolegów, że Związek wyłonił stałą Komisję w 
składzie Kolegów: prof. W. żenczykowsk;ego, inż. J. Ne
chaya, inż. I. L ufta  i inż. St. Kiihna, k tó ra  wraz z dele
gatem  Muzeum T. i Piz, p. inż. arch. J. Ostrowskim bę
dzie m iała na celu ogólną organizację przy urządzaniu 
dzieła techniki budowlanej i urbanistyki w Muzeum Tech
niki i Przemysłu i nadzór fachowy. Pierwsze zebranie Ko
misji odbyło się w dniu 15. b. m., na którym  Komisja 
uchwaliła:

1 ) Zebrać potrzebne fundusze z instytucji popierających 
budownictwo lub zainteresowanych w rozwoju poszczegól
nych jego działów.

3) Przeprowadzić w tym  celu akcję w prasie fachowej.
3) Prosić wszystkich Kolegów o wzięcie czynnego udzia

łu i stałe popieranie powyższej akcji.
4) Komisja zatw ierdziła ogólny schemat układu ekspo

natów, przewidujący podział pionowy i poziomy. W po
dziale pionowym będą umieszczone fotografie i fotomon
taże, opisy i odnośniki naukowe dla kół specjalnie zain te
resowanych w form ie nie nużrcej wzroku normalnych prze
chodniów i wreszcie modele. W podziale poziomym prze
widuje się ugrupowanie według kolejności następującej: 
m ateriały budowlane, budowa i urbanistyka.

W każdym z poszczególnych działów projektuje się po
równania historyczne, wskazania najczęściej spotykanych 
błędów oraz porównania poglądowe z uwzględnieniem dy
namiki budowy.

5) Komisja poleciła Koledze St. Kiihnowi w myśl przy
jętego schematu opracowanie szkicowego projektu urzą
dzenia działu budownictwa z wyszczególnieniem ekspona* 
tów i z rozmieszczeniem przystosowanym do przewidzia
nej powierzchni działu budownictwa w nowoprojektowa
nym gmachu Muzeum. P rojekt ten będzie materiałem  do 
dyskusji na następnym  zebraniu Komisji.
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BILANS CEGIELNICTW A POLSKIEGO Z A  1936 RO K
(Koniunktura. S tan finansowy cegielnictwa. Sprawy robotnicze. T aryfy  kolejowe. Sprawy organizacyjne.)

Rok bieżący kończy się. Dobry gospodarz zamyka w te
dy swój bilans. I my — choć w masie naszych z górą 2000 
cegielń nie jesteśmy najlepszym gospodarzem — uczyń
my to.

Po latach depresji i prawdziwej nędzy mogliśmy znów 
zanotować widoczną poprawę koniunktury w roku osta t
nim, który kończymy prawie z wyprzedaną produkcją. 
Przypomniały się nam la ta  1928/29, które pozwoliły nam 
zaczerpnąć nieco świeżego powietrza. Nieco inaczej jed
nak sprawy ukształtowały się w r. b., ukształtowały się 
niewesoło i nieoczekiwanie.

Sprzedawaliśmy nasze wyroby w poprzednich latach z 
widoczną i świadomą s tra tą  w nadziei, że i dla 
nas nastaną lepsze czasy. Nie zawiedliśmy się, jednak 
spotkaliśmy się raptem  z ciosem wymierzonym w samą 
egzystencję naszego cegielnictwa. Zanotowana i przez In
sty tu t Badania Koniunktury poprawa koniunkturalna
i pewna ogólna zwyżka cen spotkała się co do cegły z n a j
ostrzejszymi represjam i, dotąd nienotowanymi w stosunku 
do którejkolwiek gałęzi przemysłu polskiego. Nie będzie
my ponownie wdawać się w analizę tych nieoczekiwanych 
dla nas wstrząsów, chcemy tylko jeszcze raz podkreślić, 
że dotąd nie rozumiemy tego specjalnego „wyróżnienia” 
naszego przemysłu.

Ceny płodów; rolnych zwyżkują i wszyscy uw ażają to za 
słuszne i pożądane, natom iast drobna —i bo 10 — 15% — 
zwyżka cen cegły w okręgu warszawskim i tylko w tym 
okręgu pociągnęła) za sobą skutki wiadome!

Postawmy sprawę jasno. S tan finansowy cegielnictwa 
naszego jest znany: większość np. cegielń podwarszawskich 
ledwie dyszy albo też znajduje się w stanie upadłości lub 
pod nadzorem sądowym. Z 8 poznańskich cegielń 5 znajduje 
Bif w stanie upadłościowym lub pod nadzorem. A ile ce

gielń zabrał za długi B. G. Krajowego! Czy tak  wygląd;., 
prosperujący i — jak  to niektórzy panowie z czerwonia- 
ków nazywają — „paskujący” przemysł? Tu nie ma ża r
tów, natom iast stan  ten śmiało można nazwać katastro  
falnym.

W jaki sposób wybrnąć można z tego trzęsawiska? O od 
dłużeniu lub o jakim ś Banku Akceptacyjnym dla przemysłu 
nie ma mowy. Pozostają dwie drogi: albo likwidacja ca
łego szeregu cegielń, albo stopniowe uzdrowienie się drog:j 
umożliwienia pracy z pewnym zyskiem, bo tylko w ten 
sposób zadłużone cegielnie mogłyby dźwignąć się z impa
su i dalej egzystować. Tertium  non datur. To wszystko 
musi być jasnem  i też jest dla wielu jasneni, jak  to mie
liśmy możność stwierdzić niejednokrotnie.

E gzystują jednak czynniki, które z uporem małego dziec
ka na całe gardłd wrzeszczą „cegła musi być tan ią  i coraz 
tańszą” i którzy na wszelkie dowody cyfrowe i logiczne 
zatykają sobie uszy. Wywody tych krzykaczy znajdują nie
stety  posłuch tam, skąd mamy prawo domagać się i ocze
kiwać obrony logicznego traktow ania tych spraw. To jest 
zaiste niezrozumiałe!

Inaczej te sprawy w yglądają u naszych zachodnich są
siadów, gdzie przemysłowca sprzedającego swe wyroby po
niżej kosztów własnych i niepłacącego przez to podatków, 
świadczeń i zarobków robotnikom, a tym bardziej upad’e- 
go karze się więzieniem i grzywną do nieograniczonej wy
sokości1). Jakież to sprzeczne z naszą absurdalną rzeczy
wistością.

Teraz druga strona medalu. Podczas tegorocznych z a ta r 
gów w cegielniach o wysokość ta ry fy  zarobkowej inspek
cja pracy w niektórych rejonach (mamy tu  na myśli spe-

’) P atrz  Przegląd Ceramiczny Nr. 1/1935 r. str. 32.



cjalnie 3 województwa Małopolski Wschodniej, a częścio
wo i woj. Krakowskie) otwarcie i energicznie popierali, 
żądania pracobiorców o podwyższenie taryfy . W rezulta
cie cegielnie zmuszone były ta ry fy  znacznie podwyższyć, 
a jednocześnie podwyższyć i cenę cegły, bo ktoś tę podwyż
kę wszak zapłacić musi. Gdy lokalna władza we Lwowie 
przystąpiła) do szczegółowej analizy kosztów własnych, jed
nogłośnie uznała tam  cenę cegły za uzasadnioną. — Po
mimo tego uznania raptem  z W arszawy zażądano znacz
nej — bo około 20% — obniżki ceny cegły. Ma być, oświad
czono, obniżka — i koniec!

A więc z jedn ej stron y żąda się obniżenia ceny cegły, 
z  dru g ie j forsu je się podw yżkę robocizny. Czy nie jest to 
jak  w bajce Kryłowa? Byłoby to śmieszne,i gdyby nie; było 
tak  smutne dla nas. W tej sprawie interweniowaliśmy w 
Min. P. i H.,o czym piszemy; na innym miejscu. Może od
niesie to należyty skutek i nastąpi nareszcie koordynacja 
pomiędzy władzami centralnym i a prowincjonalnymi.

Z dziedziny ta ry f  kolejowych teżi nie możemy nic pomy
ślnego dla nas zanotować. Nowa ta ry fa , obowiązująca od 
15 m arca r. b., poza zrównaniem dren i dachówek z ce
głą — nie przyniosła żadnej nawet najdrobniejszej zniżki 
ta ry fy  na cegłę. N atom iast w ostatnim  kw artale wprowa
dzona została obniżona bojowa ta ry fa  na cegłę i to tylko 
do W arszawy i okolic, by obniżyć cenę cegły w W arsza
wie. I to właśnie wtedy, kiedy podwarszawskie cegielnie 
już były kompletnie wysprzedane. Zupa po deserze! A 
pewien pan A,' z L  K. C. — nie widząc rezultatów  te j ob
niżki w W arszawie — obraził się, ale już teraz na cegiel
nie pomorskie i częstochowskie. O tym  śmiesznym gentel- 
manie napisaliśmy już w poprzednim zeszycie.

Dotychczasowe zarządzenia — to nie zawsze szczęśliwe 
improwizacje gospodarcze z dziedziny cegielnictwa! Dziś 
nie czas na improwizowanie, bo taka improwizacja — to 
znów coś z bajki Kryłowa (Kotka i m yszka): dla was to 
może zabawka, a dla nas śmierć! Problem cegły bezstron
nie oświetlony został w pracach Komisji Ankietowej pod 
przewodnictwem obecnego wiceprezesa Funduszu P racy p.

inż. M. PonikiewskiegoJ). Ta kapitalna praca, o której 
obecnie widocznie już zapomniano, doskonale charaktery
zuje cały problem cegielnictwa polskiego i wylicza te za 
rządzenia, które potrzebne są dla zdrowego rozwiązania 
problemu nasycenia pewnych rejonów k ra ju  cegłą. Nale
ży tylko uważnie przeczytać tę  książeczkę, by przestać nare
szcie improwizować i sięgać do środków drastycznych, któ
re tylko na bardzo krótką metę dają  efekty rakietowe. 
Do tej książeczki jeszcze powrócimy na łamach naszego 
m i e s i ę c z n i k a . __________

Do pomyślniejszych rzeczy należą nasze sprawy organi
zacyjne. Zawsze podkreślaliśmy, że wśród dużej rzeszy n a
szych ceglarzy zrozumienie ważności sprawnych i silnych 
organizacji branżowych było i jest bardzo nikłe. Dopiero 
gdy w cegielnictwo nasze uderzył piorun z przejaśniające
go się nieba, ceglarze nasi przypomnieli sobie o istnieniu 
związków ceramicznych i powracać zaczęli do związków 
z prośbą o obronę. Je st smutnem, że potrzebny był tak  
poważny w strząs, by uświadomić co do tych spraw  na
szych panów ceglarzy. Spodziewajmy się, że zaintereso
wanie to nie osłabnie znów, gdy nastąpi spokój u nas.

Jak  już zaznaczyliśmy kończymy rok ten z wysprzeda- 
nym towarem. N a wiosnę więc 1937 r. — aż do m aja — 
zabraknie W Polsce cegły i  to bardzo poważnie. Pewne za
pasy cegły znajdujące się jeszcze niewątpliwie w ręku spe
kulantów, którzy wykorzystując koniunkturę i ciężki stan 
cegielnictwa — wykupili część produkcji tegorocznej, by 
rzucić ją  na rynek na wiosnę roku1 przyszłego. Otóż chcie
libyśmy podkreślić, że w te j ewentualnej akcji spekula
cyjnej przemysł ceramiczny nie partycypuje i udziału nie 
bierze. Powiadamiamy o tem różnych, panów A. już teraz, 
by swe oburzenia nie kierowali przeciwko nam i zechcie
li te  rzeczy gruntowniej zbadać zanim zaczną miotać gro
my na ceglarzy polskich.

") Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Tom II. Cegła. 
Wyd. Komitetu Ekonomicznego Ministrów. 1928. Stron 53.

C Z Y  I D LA C ZE G O  M O D E R N IZ A C JA  CEGIELŃ JEST 
W S K A Z A N Ą ?

(Spraw a robotnicza w cegielniach ręcznych i mechanicznych. Źródła nieporozumień. O stały sztab pracowników
cegielnianych. Co przemawia za m odernizacją).

Cegielnie w centralnych i wschodnich rejonach naszego 
k raju  wykazują tylko znikomy odsetek zmechanizowanych 
zakładów. Większość cegielń pracuje ręcznie z konnymi 
sznajdram i. Z sprawozdania Komisji Ankietowej z 1928 
roku dowiadujemy się, że tylko 30% wszystkich polskich 
cegielń posiada silniki zapędowe. W  całej Polsce — bez
3 w ojew ództw  zachodnich oraz w ojew ództw a w arszaw skie
go i  krakowskiego' —i je s t 338 cegielń ręcznych i tylko 11!) 
cegielń o zapędzie m echanicznym , t. j. na 1 cegielnię m e
chaniczną przypadają 3 cegielnie ręczne.

Szczególnie 7 województw wschodnich wykazuje zupeł
nie znikomy] % cegielń mechanicznych. Przeważnie są tam  
cegielnie ręczne i m asa cegielń polowych t. zw. kopciu- 
chów nieobjętych nawet sta tystyką Komisji Ankietowej. 
Województwa te zatem obsługiwane są cegielniami, pra- 
cującemi sposobami jak  za czasów Kazimierza Wielkie
go.

Są to cyfry świadczące o wysoce prymitywnym stanie 
technicznym cegielnictwa na tych ogromnych obszarach

ojczyzny naszej. Je s t jasnem , że stan  tak i nie może trwać 
wiecznie i modernizacja tych cegielń, jak  zresztą całego 
cegielnictwa w Polsce środkowej i wschodniej, musi i bę
dzie stopniowo postępować. Spraw a ta  zaprząta umysły 
naszych ceglarzy, czego dowodem są liczne zapytania, kie
rowane do nas z prośbą o poradę.

W chwilach lepszej koniunktury kwestia modernizacji 
cegielń zawsze automatycznie wypływa. W latach 1928—30, 
wierząc w długotrwałość dobrej koniunktury, masowo i 
bezplanowo rzucono się na modernizację zakładów za po
radą różnych „sepcjalistów” od dostaw maszyn i budowy 
suszarń. Nie doceniano przeważnie swych możliwości f i 
nansowych, co pociągnęło potem za sobą upadek szeregu 
poważnych firm  ceglarskich.

Obecna chwilowa lepsza koniunktura na rynku ceglar- 
skim ponownie wznowiła prądy modernizacyjne. Jednak 
doświadczenia la t ubiegłych były nauczką kosztowną i bo
lesną i nasi ceglarze, mamy nadzieję, nie padną ponownie 
ofiarą różnych sprytnych speców i niesumiennych naga



niaczy. Kwestia celowości modernizacji i spraw a zainstalo
wania tych czy innych maszyn zależy zupełnie od m iej
scowych warunków i z tym  trzeba być bardzo ostrożnym. 
Całokształtowi tej sprawy chcemy poświęcić nasze dalsze 
wywody, bezstronnie i z punktu praktycznych doświadczeń 
oświetlających to zagadnienie. A ponieważ modernizacja
— to nie tylko spraw a maszyn, lecz również kwestia robot
nicza w1 cegielnictwie,; przeto naprzód postaram y się oświe
tlić tą  ostatnią sprawę.

Żaden przemysł nie jest] tak  uzależniony od różnych na
strojów i wstrząsów gospodarczo-politycznych wśród swych 
pracowników, jak  cegielnictwo ręczne. Sprawy te j cegla
rze nasi przeważnie nie doceniają i nie otaczają je j nale
żytą opieką. A zasługuje ona na specjalną uwagę, m oderni
zacja  bowiem to przede wszystkim coraz w iększe uniezależ
nienie się od niestałego elem entu 'pracowniczego jak  ilo
ściowo, tak  i gatunkowo, i przejście do pracy z pracowni
kami stałymi — z prawdziwymi ceglarzami, jakich spo
tykamy W  większych zakładach ceramicznych na zachodzie 
Polski.

Choć w obecnych czasach znacznego nasilenia bezrobocia 
zmniejszenie ilości zatrudnionych pracowników uważać na
leży za niepożądane, to jednak im mniej, za trudnia zakład 
doraźnie pracujących robotników, a im więcej wysokowar- 
tościowych i przywiązanych do swego fachu, tem norm al
niejszy i bardziej uregulowany jest tok pracy w zakła
dzie. S tatystyka wykazuje, że strejk i dłuższe i czystsze 
wybuchają na terenach, posiadających przewagę cegielń 
ręcznych: im mniej w jakim ś rejonie jest cegielń ręcz
nych, tym mniej notujemy tam  strajków , a tereny o znacz
nej przewadze cegielń mechanicznych tylko bardzo rzadko 
nawiedzane są, przez w strząsy na tu ry  strajkowej.

Dlaczego to? T rzy  p rzyczyn y  tu  decydują. Pierwsza — 
że element pracowniczy w cegielniach ręcznych jest p ra 
wie stale w stanie płynnym, t. zn. że pracownicy ci prze
ważnie są zawodowymi ceglarzami, lecz składają się z róż
nych ludzi, szukających zajęcia to tu  to tam. Nie są oni 
przywiązani do danego! zakładu,; ani do danej: branży prze
mysłowej. Dziś p racu ją w cegielni, ju tro  na robotach do
raźnych, pojutrze przy budowie dróg i t. d./ U takiego ro
botnika nigdy nie wyrobi się przywiązanie ani do danego 
zakładu, ani do fachu i takiego pracownika nic nie ob
chodzi los danej cegielni lub samego cegielnictwa, z któ
rym go nic nie łączy.

Poza tym  element ten  składa się z ludzi, najm niej z po
śród całego pro letariatu  robotniczego wyrobionego i in te
ligentnego, a nieraz znaczny odsetek składa się z osób, 
stojących w poważnej kolizji z kodeksem karnym. Opo
wiadał nam jeden z ceglarzy podwarszawskich, że w r. b. 
z chwilą zaprzestania robót w jego cegielni — już naza
jutrz 7 ludzi z pośród jego personelu zaaresztowanych zosta
ło za różne przekroczenia karne. P raca  z takim  elementem 
jest nie tylko wysoce uciążliwa i niepewna, lecz — co główne
— element ten niesłychanie podatny jest na wszelką agi
tację strajkową. To też co chwila z byle jakiego, a czę
sto bez wszelkiego powodu wybuchają s tra jk i i to prze
ważnie długotrwałe podczas pełnego sezonu ceglarskiego. 
Bez względu na wysokość zarobków robotniczych, rokrocz
nie żądania idą wciąż w górę i wywołują strajk i, bo, pro
wodyrom nie chodzi o te  zarobki, lecz o zawodowy ferment, 
podsycany przez elementy wywrotowe. Robotnicy cegielnia- 
ni nieuświadomieni i o prymitywnym sposobie myślenia 
są tu dla związków skrajn ie lewicowych tym i drożdżami, 
Tia których świetnie kiełkują rzucane przez nich ziarna.

Drugą przyczyną  jest niewątpliwie ta  okoliczność, że za

robki w cegielniach ręcznych i do tego gnębionych co rok 
długotrwałymi strajkam i, nie mogą być w ostatecznym 
rezultacie tak  wysokimi, jak  w cegielniach zmechanizowa
nych. W ostatnich zazwyczaj 90% wszystkich pracowni
ków znajduje się na akordach, zależnych od wydajności 
pracy przede wszystkim maszyn, a potem dopiero ludzi. 
To też jeżeli porównamy wysokość wypłaconych na jed
nostkę robotniczą zarobków w cegielniach mechanicznych 
z zarobkami w cegielniach ręcznych, to zauważymy, że choć 
taryfa;, godzinowa jest i tu  i tam  równą, a czasami i wyż
szą w cegielniach ręcznych,: wypłaty w cegielniach zmecha
nizowanych są zawsze wyższe niż w ręcznych, a akord nie
raz przekracza od 50 do 60% ta ry fę  godz. Przy tym zau
ważyć należy, że pracownik w, cegielni mechanicznej mniej 
się męczy, niż w ręcznej i że wobec tego wydajność jego
i dobry humor — co jest b. ważne — są znacznie lepszy
mi, niż u jego kolegi w cegielni ręcznej. Dlatego też p ra 
cownik w cegielni mechanicznej tylko rzadko narzeka i 
uważa swój los naogół za znośny.

A teraz przechodzimy do trzec ie j przyczyn y, w ynikają
cej z przyczyny drugiej. P raca przy maszynach potrzebu
je  pewnego nawyku i ru tyny i maszyna — jak  to stw ier
dza Taylor — przyzwyczaja człowieka do niej i zmusza 
go ją  cenić, a nawet i lubić. Obserwowaliśmy nieraz, że 
pracownik przyzwyczajony do pracy przy określonej m a
szynie czy też określonym miejscu pośród maszyn, bardzo 
niechętnie przechodzi do innej maszyny i uważa takie 
przesunięcie poniekąd za degradację i poniżenie, chyba 
że nowa praca daje mu lepszy zarobek. W yrabiają się 
więc z czasem określeni specjaliści, np. przy kołotoku, przy 
lokomobili, palacze w piecach i t. d., którzy cenią swoją 
pracę i o' ucieczce do innego zawodu nie myślą.

Z drugiej znów strony i kierownictwo cegielni zupełnie 
inaczej odnosi się do takich wyspecjalizowanych pracow
ników i ich coraz bardziej ceni. N aw iązują się w ten spo
sób pewne nici osobistego stosunku i zrozumienia, okolicz
ność niemało ważna w całokształcie pracy każdego zakła
du. Robotnik inteligentny ceni zawsze taki osobisty stosu
nek i coraz bardziej zaczyna przywiązywać się do swego 
zakładu, o którym  już mówi, że „u nas w cegielni” itd.

Takie przywiązane do swego w arsztatu  pracy osoby 
często spotykamy w większych fabrykach. Jest to n a jb ar
dziej cenny element w każdym zakładzie, którego prawie 
nie spotykamy w cegielniach ręcznych, natom iast często 
w większych cegielniach na zachodzie Polski, gdzie całe 
pokolenia i rodziny pracują od długich la t w tej samej 
cegielni. Są oni rdzeniem każdego zakładu i dokładnie 
orientują się jak  w chwilowej koniunkturze, tak  i w sp ra
wach kształtow ania się ceni i możliwości finansowych swej 
cegielni. J a  sam mam u siebie robotników i robotnice, 
które w mej cegielni p racu ją  10 — 12 — 15 i 24 la ta  i 
którzy tworzą jakby jedną rodzinę, złączoną dolą i niedo
lą swej cegielni. Mam wrażenie, że przeżywają oni do 
pewnego stopnia razem ze mną i radości i smutki złączo
ne z pracą cegielni.

Ale też tak i stosunek i przywiązanie do zakładu mogą 
się wytworzyć tylko wtedy, jeżeli kierownictwo cegielni 
jest zawsze z jednej strony szczere i przyzwoite do po
dległego sobie personelu, z drugiej — jeżeli wszelkie uzgod
nione zobowiązania honorowane są w 100% i ściśle term i
nowo. A poza tym  jeszcze — jeżeli kierownictwo dba o 
dobry stan  maszyn i urządzeń, co jedynie gwarantować 
może ciągłość i wydajność pracy zakładu, a c d z  tym  idzie 
w parze —■ należytą wysokość zarobków. Boi nie wysokość 
akordu jest kwestią decydującą, lecz wydajność maszyn
i pieca.



Jeżeli, akord jest naw et wysoki, a praca — zam iast w 8 
godzin dawać 24.000 szt. surówki, daje stale tylko 16 lub
18.000, jak  to się obserwuje w wielu zakładach, wtedy
i zarobki są odpowiednio zmniejszone i to tylko z winy 
kierownictwa zakładu, które nie dba o należyte u trzym a
nie i remont maszyn.

Niektórzy myślą, że pracownicy nie o rientują się w tych 
sprawach. Nic mylniejszego! Oni dokładnie wiedzą dla
czego dana maszyna ma tak  m ałą wydajność, choć może
i nie m ają śmiałości na to zwrócić uwagę. Dlatego też 
wszelkie remonty i napraw y zawsze wykonywane są tak 
chętnie i pośpiesznie bez oglądania się na przepracowa
ne godziny, a nawet na posiłek, gdyż zdają oni sobie do
kładnie sprawę z tego, że tylko zdrowe i sprawne ma
szyny zapewnić im mogą należyty zarobek.

Jeżeli podczas pracy gdzieś coś pęknie lub się zepsuje
i maszyny staną, trzeba obserwować pracowników z jakim  
poświęceniem się i gorliwością p racu ją przy naprawie — 
jak  podczas pożaru, — czasami 24 i więcej godzin bez 
przerwy i bez najmniejszego narzekania. Polega to wła
śnie na uświadomieniu i przywiązaniu do swego w arszta

tu pracy. Czy taki stosunek da się zaobserwować w ce
gielniach ręcznych?

Tego ustabilizowanego elementu robotniczego, który tu 
scharakteryzowaliśmy, nie zbałamucą tak  łatwo różni agi
tatorzy chociażby i najbardziej kuszącymi obietnicami, 
orientacja ich bowiem jest zanadto dobrą, by móc rozróż
nić możliwe od niemożliwego. A gitator wśród takich p ra
cowników n a tra fia  przeważnie na uśmiech politowania lub 
też zgoła na zaproszenie, by się| wynosił póki cały.

Z takich stałych i przywiązanych do zakładu swego ro
botników cegielnianych, awansujących stopniowo w h ierar
chii cegielnianej, w yrabiają się nieraz doskonali m ajstro
wie na tejże cegielni. I ta  okoliczność bardzo ważną dla 
każdego zakładu, jest też często niedocenianą.

Reasum ując wypowiedziane stwierdzić należy, że mo
dernizacja cegielni, t. j. je j zmechanizowanie znakomicie 
uzdrawia i normuje stosunki robotnicze w zakładzie. 
Okoliczność ta  przemawia wybitnie za mechanizacją ce
gielń.

O samej kwestii mechanizacji — w następnym zeszycie.

W ADLIW E U KŁAD AN IE  N AW IER ZC H N I KLINKIEROW EJ
W zw iązku z notatką zam ieszczoną pod pow yższym  ty tu łem  w zeszycie poprzednim  

otrzym aliśm y następujące w yjaśnienie od p. Z ygm unta  Woźnickiego z Poznania. Za
m ieszczam y je  lojalnie i w yrażam y p rzy  te j okazji nasze zadowolenie, iż  podniesione 
przez autora n o ta tk i za rzu ty  r o do praw idłow ości układania klinkieru nie dotyczą  
danej roboty i należy je  trak tow ać raczej jako w skazów ki, czego p rzy  tak ie j robocie 
należy unikać. (R edakcja ).

Do

Redakcji

„Przeglądu Budowlanego”

w W arszawie, ul. Widok 22.

W numerze 11. Przeglądu Budowlanego z dnia 25. listo
pada 36 r. opisuje bezimienny autor budowę nawierzchni 
klinkierowej w Poznaniu na ulicy Bukowskiej nazywając 
sposób układania klinkieru wadliwym i niewłaściwym.

Ponieważ bezimiennemu autorowi w końcowym jego 
ustępie tak  bardzo zależy, aby przez niewłaściwą robotę 
nie zdyskredytować w zarodku klinkieru drogowego, pro
szę o łaskawe umieszczenie w następnym numerze Przeglą
du Budowlanego następującego wyjaśnienia:

Układanie klinkieru na dolnej zaprawie cementowej nie 
jest nowością i jest to taka sam a metoda, jak identyczne 
układanie nawierzchni kostkowej, z tą  tylko różnicą, że ko
stkę kładzie się z reguły sposobem brukarskim, na zapra
wie zwilżonej, a klinkier układa się na zaprawie niezwilżo- 
nej, a to w tym celu, aby móc zdążyć uwałować klinkier 
zanim zaprawa zacznie wiązać. Wałowanie odbywa się więc 
natychm iast po ułożeniu klinkieru to znaczy, z takim  ko
niecznym odchyleniem czasu, jaki jest technicznie osiągal
ny do bezpośredniego wykonywania jednej czynności po 
drugiej.

Maksymalne odchylenie wynosi w praktyce do 1 i pół 
godziny, co wobec tego, że zaprawa nie jest zwilżoną, nie 
może pociągnąć za sobą skutków tak  dalece ujemnych, by 
mogły one zaważyć na jakości nawierzchni, tem więcej, że 
zaprawa jest stosunkowo mocną.

Względy natury  technicznej uniemożliwiają dowałowanie 
ułożonej nawierzchni do samego końca i dlatego z dnia na 
dzień (nietylko w soboty) pozostaje około V2 m tr. bieżącego 
nawierzchni ułożonej, a nie uwałowanej.

Rzecz oczywista, że wałowanie dnia następnego byłoby 
w takim  miejscu bezcelowe zdając więc z tego sobie sp ra
wę, codziennie przed rozpoczęciem robót, zdejmuje się uło
żonej dnia poprzedniego, a nie uwałowanej kawałek na
wierzchni — znajdującą się pod niem zaprawę wyrzuca się 
jako nieużytek, i dopiero potem daje się nową, świeżą za
prawę i prowadzi się roboty dalej.

Co się tyczy uszkodzeń klinkieru przez wał, o wadze 
6% tonny (dla ścisłości wałowano wałem o wadze 5 tonn) 
trzeba zauważyć, że autor artykułu w złośliwy sposób wy
brał do sfotografowania akura t odcinek nawierzchni obej
mujący aż 4 uszkodzone sztuki klinkieru na 35 sztuk uło
żonych, sugerując, że i na całym budowanym odcinku ilość 
sztuk uszkodzonych stanowi ilość proporcjonalną do ilości 
sztuk uszkodzonych widocznych na fotografii.

A utora artykułu możemy zapewnić, że wał o wadze na
wet większej w warunkach identycznych, nie będzie sam 
przez się powodował uszkodzeń klinkieru, jeśli tylko klin
kier będzie dostatecznie wytrzymały.

Klinkier pod wałem uszkodzony jest wymieniany i zastę
powany innym, a ilość klinkieru z tego powodu odrzucona 
nie przekracza 2% ilości dostarczonej, co ani nie jest cyfrą 
dużą, ani nie przyczynia s tra t Zarządowi Miejskiemu. W a
łowanie wałem ręcznym w takim  warunkach nawet na 
elastycznym podłożu piaskowym, — żadnego efektu nie da.

Z ygm unt Woźnicki.



SPRAWA USTALENIA CEN CEGŁY
(Interw encja w Min. P. i H .).

Łącznie z akcją Rządową w kierunku normowania cen 
cegły prezydium Stałej Delegacji interweniowało w Min. 
P. i H. i było przyjęte dnia 13.XI. przez dyrektora De
partam entu Przemysłowego p. Kandla, któremu przedłoży
ło następujące postulaty polskiego przemysłu ceramiczne
go:

1) Cenę cegły w  okręgu w arszaw skim  należy zbadać i 
ustalić w  ja k  n a jkró tszym  czasie. Obecny stan  niepewno
ści i represje, z którymi spotkał się przemysł ceramiczny 
z jednej strony, z drugiej — zafiksowanie przymusowe 
max. ceny cegły na zł. 40, nie odpowiadającej kosztom 
własnym całego szeregu cegielń podwarszawskich, stwo
rzyły wysoce niekorzystne w arunki pracy dla cegielń okrę
gu warszawskiego.

2) Jeżeli przew idu je się ustalenie m aksym alnych cen ce
gły i  w innych- rejonach R. P., należy to dokonać najpóź
niej do 1 lutego 19S7 r. Je st pożądanym i koniecznym, by 
przyszłoroczny sezon ceramiczno - budowlany rozpoczął się 
w warunkach stabilizowanych, wykluczających wszelkie 
n:eoczekiwane wstrząsy jak  w roku bieżącym.

3) S praw a  rew iz ji ta r y f  kolejowych) na cegłę w inna być 
przeprowadzona w czasie n a jkró tszym  dla powodów wyłu- 
szczonych wj p. 2. Delegacja wypowiada się przytem prze
ciwko jednostronnym obniżkom tary f, noszącym charakter 
represyjny. Obniżki winny być generalne i jednakowe
i nie stwarzać preferencyj dla jednych ośrodków cerami
cznych na niekorzyść drugich.

-1) N astaw ienie Inspekcji P racy do za targów  o ta ry fy  
zarobkowe w cegielniach winno być poddane rew izji. 
Stwierdzono, że w niektórych rejonach Inspekcja pracy w 
r. b. interweniowała podczas zatargów o wysokość ta ry f  
robotniczych wybitnie stronniczo na niekorzyść pracodaw 
ców, co w rezultacie pociągnęło za sobą niewspółmierny

tam  w zrost kosztów robocizny w porównaniu z innymi re
jonami w Polsce. Sprzeciwia się to ogólnej polityce Rzą
du w kierunku stabilizacji i obniżenia ceny cegły w Pol
sce i przyczynia sięj do koniecznego, wzrostu cen cegły. De
legacja wobec tego prosi o odnośną interwencję u Pana 
M inistra O. S.

N a to delegacja otrzym ała następujące oświadczenia P a
na D yrektora Kandla.

1) Ceny cegły w rejonie warszawskim zostaną stabili
zowane możliwie jeszcze do 1 grudnia r. b.

2) O ileby cena cegły m iała być stabilizowana i w in
nych rejonach — zostanie to uskutecznione do 1 lutego
1937 r.

3) W sprawie ta ry f  kolejowych na cegłę obecnie prze
prowadzane są międzyministerialne studia nad zagadnie
niem ułatw ienia dalszych przewozów cegły celem równo
miernego nasycenia rynków zbytu. Do współpracy nad tym 
zagadnieniem zostaną przyciągnięci przedstawiciele prze
mysłowców ceramicznych.

4) Spraw a skargi na Inspekcję Pracy zostanie przez 
Min. P. i H. przedstawiona Min. O. S.

Na końcu posłuchania prezydium Stałej Delegacji 
oświadczyło, że stoi w każdej chwili do dyspozycji Mini
sterstw a.

Poza tym dnia 12.XI. prezydium St. Delegacji przyję
te było w Min. P. i H. przez p. naczelnika Sągajłło w 
sprawie zatwierdzenia nowego s ta tu tu  Stałej Delegacji. Po 
dłuższej wymianie zdań prezydium wypowiedziało się za 
zachowaniem dotychczasowych form organizacyjnych pol
skiego! przemysłu ceramicznego. Opinia ta  jednogłośnie po
twierdzona została przez Zjazd Stałej Delegacji, obradu
jący w tymże dniu.—

K R O N I K A

ZJAZD STAŁEJ DELEGACJI Z. P. C. W POLSCE.

12-go listopada obradował w W arszawie Zjazd Stałej De
legacji, na który przybyli delegaci wszystkich Związków 
R. P. Głównym tematem obrad była sytuacja, która wy
tworzyła się wobec tendencji ustalenia najwyższych do
puszczalnych cen cegły nie tylko w okręgu wai-szawskim. 
Uchwały w te j sprawie prezydium Delegacji przedłożyło 
M inisterstwu P. i H. dnia 13.XI.

Poza tym  Delegacja zajęła stanowisko do propozycji 
Min. P. i H. o zmianę form organizacyjnych przemysłu 
ceramicznego w Polsce i postanowiła zwrócić się do M. P.
i H. z prośbą o zatwierdzenie dotychczasowych organizacyj 
rejonowych i Stałej Delegacji.

W sprawie rewizji ta ry f kolejowych na cegłę wyłoniono 
osobną komisję, której poruczono opracować uzgodnione 
postulaty cegielnictwa polskiego w tej sprawie.

Omówiono sprawę postępowania przy zawieraniu umów 
taryfowo - zarobkowych na 1937 r. Zjazd wypowiedział się 
za koniecznością zawarcia ta ry f  we wszystkich cegielniach
i to najpóźniej do 1 marca 1937 r., by rozpocząć przyszły

sezon w unormowanych warunkach pracy. Akcję tę należy 
prowadzić w sposób uzgodniony z prezydium Stałej Dele
gacji.

Zjazd wypowiedział się za zwołaniem II Kongresu Cera
micznego latem 1937 r. w Warszawie.

Na koniec przyjęto do wiadomości deklarację Związku 
Lwowskiego o dalszej ścisłej współpracy tego związku 
ze Stałą Delegacją.

LICZNIKI DLA PRAS CEGLARSKICH.

Na liczne zapytania ze strony ceglarzy o podanie firmy, 
w yrabiającej liczniki dla odcinaczy pras ceglarskich, po
dajemy takową:
Irion & Vosseler, Schwennigen a /N eek a r  W urttem berg, 

N iem cy.
Według n/doświadczeń najprostszym  i zawsze skutecznym 
licznikiem dla ręcznych odcinaczy jest fig. 13 A i B wg 
katalogu te j firmy.

Firm y, k tóra w Polsce wyrabiałaby liczniki, niestety 
wskazać nie możemy.

OKAZJA! A U R Z Y N A C Z  UTOMATYCZNY oraz patentowane mundsztuki do wyrobu pustych ze 
wszechstron zamkniętych bloków i cegieł (Isoterity) tanio sprzeda firm a „IS01ER IT P0L “, 
Warszawa, Nowy św iat 37, tel. 248-51. ____________



WALCOWNIE MIEDZI i MOSIĄDZU, 
RAFINERJA MIEDZI
w W a r s z a w i e  i G ł o w n i e

SPÓŁKA AKCYJNA FABRYK METALOWYCH POD FIRMA

N0RBL1N, B-cia BUCH i T. WERNER
Zcrzqd w Warszawie, ul. Żelazna Nr. 51

T e l e f o n y :  660-80 , 594-20 , 618 -80 .

W ykonywa na zamówienie:
BLACHĘ handlowq miedzianq i mosiężnq, 

jak również blachę paleniskowq 
do kotłów parowych.

DRUTY m iedziane i mosiężne — i krze- 
mobronzowe do telefonów, tele
grafów  i tram w ajow e „T ro lle y ”.

R U R Y  miedziane i mosiężne ciqgnione, 
bez szwu, systemu Manesmanna

PRĘTY i SZYNY miedziane i mosiężne. 

KABLE-LINKI miedziane gołe.

Poleca gotowe na składzie:
PLATERY: Sztuciec z białego metalu grubo srebrzony gładki i stylowy. 
GALANTERJĘ: kosze, etażery, cukiernice, lichtarze i t. p.

PRZEDMIOTY KOŚCIELNE —  U R ZĄ D ZE N IA  DLA RESTAURACJI i HOTELI.

Poważne biuro handlow e, rozpo- 

rzqdzqjqce d o s ta teczn ym  

kapita łem  obrotow ym , do- 

skonatq organ izcc jq  sprze

daży, poszukuje dodatko

wych przedstaw icielstw .

^ ^ B ^ ^ ^ ^ Ł a s k a w e  o fe rty :  
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JEST DO ODSTĄPIENIA PATENT, w zg lę d n ie  lic en c ja  z p a te n tu  
p o lsk ie g o  p . Leo P a tr ie  C u rtin
Nr. l022Sna: „Sp isób zabezpieczania  d rzew a l innych cial ro ślin 

nych od uszkodzenia przez o w id y “.
Oferty: „Warszawska Agencja Reklamy",

Warszawa, ul. Sienkiewicza 3, dla „Patent".

czona wielo
ma medalami

BR AC I A J E N I K E
FA B R Y K A  D Ź W IG Ó W

SPÓŁKA AKCYJNA
W A R S Z A W A

Tel.2-20-00i629-64. Adr. telegr. „Brajenike-W arszawa".

D Ź W I G I  
OSOBOWE 
i TOWARO
WE. WCIĄGI 

ELEK- 
sa TRYCZNE.
> DŹWIGNIKI 

wszelkich ty- 
*• pów, ręczne, 

e l e k t r y c z -  
n e, transm i
syjne i hy

drauliczne. 
ŁAŃCUCHY,

NAROŻNIKI
d o  m u r u
L I S T W Y
d o  s t o p n i  
D O STA W A  
ZE SKŁADU 
Firm a odzna-


