[
STYCZEŃ-LUTY 1927.

ROK 111.
REDAKCJA

i ADMINISTRACJA: Wspólna 7, tel. 150-01. Konto czekowe P. K. O. 7162.

Redaktor: TADEUSZ JAN ŻMUDZIŃSKI.

Wydawca: Polskie Biuro Wydawnicze „Kresy** W. GUZOWSKI.

Prenumerata wynosi: w kraju kwartalnie — 6 zł., półrocznie —12 zł., rocznie — 24 zł. z przesyłką.

Zagranicą: rocznie — 28 fr. szw., albo — 6 doi. z przesyłką pocztową
Ceny ogłoszeń: strona 250 zł., pół strony 150 zt„ ćwierć str. 100 zł., okładka IV str. 800 zł., II str. 500 zł., III str. 300 zł.

Dyplom nadania złotego medalu naszemu wydawnictwu, na wystawie Budowlanei we Lwowie r.

(Pierwsza ogólno-polska Wystawa Budowlana przy VI Targach Wschodnich we Lwowie. Komitet Organizacyjny -P O P
W. B. nadajc Firmie „Polski Przemysł Budowlany**, Warszawa Medal Zloty, za wybitną publicystyczną działalno!'- wsnri
wie rozwoju budownictwa. We Lu-owie, dnia 15 września 1926 r. Za Komitet Organizacyjny Wystawy Budowlanei- I
Neumann, dyrektor Wystawy Jan Noworyta. Za Komitet dla odznaczeń: Inż. Kazimierz Żardecki Inż Adam Opolski Inż
A. Zacharjasiewicz. Dyrekcja Targów Wschodnich: Jan Pu lialski H Grosirrn)
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Zeszyt niniejszy (1 — 2) „Polskiego Przemysłu Budowlanego" zawiera następujące artykuły: Instytut budowlany''
(wstępny); W sprawie inwestycji w przemyśle budowlanym,inż. W. Polkowski; Nadzieja, matka budownictwa!... (wywiad
z Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego, p. dr. Mieczysławem Szenkiem); Podstawy określenia kosztów budowy, inż.
arch. Józef Krupa; O polska inteligencie przemyslowo-budowlana. Dr. Czesław Kłoś; S. O. S. Budownictwo iv niebezpie
czeństwie! inż. arch. Stanisław Portner; Co zbudowały i co budują Polskie Koleje Państwowe (wywiad z Ministrem Komuni
kacji, p. inż. Pawłem Romockim); Kuch budowlany mieszkaniowy iv Niemczech, inż. arch. .1. Miiller; Domy termo-plytowe
żelbetowe, budowniczy Jan Noworyta; Zastosowanie szklą krysztalowo-zwierciadlanego w budownictwie; Jaka grubość i ja
ka konstrukcja ścian powinna być u nas stosowana dla zewnętrznych ścian domów mieszkalnych?; Polski przemysł żelaz
ny iv cyfrach; Obliczanie wysokości czynszu w domach nowo budowanych, inż Z. Slomiński; Plan rozbudowy i sprawa
mieszkaniowa iv wielkiej Warszawie, J. Jankowski; Spółdzielnia mieszkaniowa „Zdobycz Robotnicza", inż arch. Z. Dzier
żawski; Rekord w budownictwie polskiem; Współczesna reklama świetlna, inż. Rapp; Wyciąg z ustawy stemplowej; Kro
nika budowlana, przegląd branż i ogłoszenia.

Instytut Budowlany.
Żywotne Stowarzyszenie Architektów w War
szawie powzięło myśl zorganizowania. „Instytutu
Budowlanego”, mającego na celu udoskonalenie
sztuki architektonicznej 1 techniki budowlanej,
i utrzymanie wiedzy architektonicznej w Polsce na
poziomie ogólnoświatowym. Na wileńskim zjeździć
delegacji Architektów Polskich, Stowarzyszenie Ar
chitektów wystąpiło z tą inicjatywą i otrzymało od
Zjazdu mandat zgromadzenia i opracowania mater
iałów "w sprawie organizacji tej instytucji. Sprawę
uważamy jako bardzo doniosłą i pierwszorzędnego
znaczenia dla rozwoju budownictwa, a przytem ko
nieczną. Potrzeba „Instytutu Budowlanego" jest
oczywistą i .nie wymagającą dowodów lub argu
mentów. Potrzebę jej udowadnia chociażby fakt,
że myśl ta kiełkowała, może nie w tej realnej for
mie, w jakiej postawiło sprawę Stowarzyszenie Ar
chitektów, dawniej np. w sferach ministerialnych
i poruszaną była w numerze budowlanym „Przeglą
du Gospodarczego”, również wiadomo nam. że kil
ku nauczycieli „Państwowej Szkoły Budowlanej”
złożyło w Radzie Ministrów memoriał w podobnej
sprawie. Lecz poprzednie pomysły, przekazane
sferom rządowym, nie zostały uwzględnione — je
dynie Stowarzyszenie Architektów skierowało spra
wę na właściwą drogę, t. i. do Delegacji Architek
tów Polskich i dlatego też sprawa obecnie ma wido
ki realizacji. Projekt organizacji- „Instytutu Budo
wlanego”, przedstawiony w przesłanym nam me
moriale, ujmuje sprawę rzeczowo i życiowo. Prze
widuje on liczenie się instytucji :z każdą formą,
w jakiej przejawiają się zdobycze wiedzy i techniki
architektonicznej, rozważanie materiału, otrzymy
wanego od uczelni, uczonych i architektów prywat
nych, przemysłowców' a nawet od laików. Prze
widuje laboratoryine prace, stację doświadczalną,
zdolną do badania wynalazków, nowych ustrojów
budowlanych, studjum zagadnień budowlanych pod
względem klimatycznym, hygjenicznym. technicz
nym, materiałowym, materialnym i t. d. Wyniki
badań miałyby być podstawą do nowelizacji ustaw
i obowiązujące dla Inspekcji Budowlanej.
Praca
„Instytutu” poszłaby" w> dwóch kierunkach. Pier
wsze. to opiniowanie na zasadzie przeprowadzanych
na koszt przedsiębiorcy czy też wynalazcy badań,
istotnej wartości konstrukcji czy też materjału. przyczein opinja ta miałaby moc obowiązującą. Drugie,
to śledzenie z własnej inicjatywy zdobyczy budo
wlanych zagranicy pod kątem polskich warunków.
Potem wielkie zagadnienie normalizacji architekto
nicznej. Pracę „Instytutu” przewiduje memoriał
w ścisłym kontakcie z wyższemi uczelniami, nawet
opartą organizacyjnie o „wyższą uczelnię”. Ko
rzyści. wynikające ze stworzenia tej instytucji, są

jasne, a najpoważniejszą z nich jest unifikacja przepi
sów i ustaw budowlanych, oraz zgromadzenie ma
teriału dla utworzenia ogólno polskiego Związku
Architektów, Izb Architektów i „Rady Budowlanej".
Jednem słowem: wynikiem prac „Instytutu” bez-,
wątpienia będzie sanacja stosunków w przemyśle
budowlanym i rozwój wiedzy architektonicznej do
poziomu ogó 11 ioś wi a t o w e go.
Przy tern chcielibyśmy zwrócić uwagę na pew
ną imprezę, która mogłaby, idąc ręka w rękę z „In
stytutem Budowlanym”, oddać mu pierwszorzędne
usługi. Doszło' nawet do naszej wiadomości, że
kontakt tych dwóch przedsięwzięć został już nawią
zany. Mamy tu na myśli inicjatywę części grona
nauczycieli państwowej szkoły budowlanej w War
szawie, która, mając za zadanie kształcić przyszłych
wykonawców’ w budownictwie, nie posiada możno
ści kształcić ich praktycznie, zapoznawać ich z isto
tą budowania i prowadzenia budowy pod względem
technicznym, gospodarczym, a — co najważniej
sze — wykształcić ich umiejętność wykonywania
budowy na poziomie europejskim, opartą na zasto
sowaniu nowoczesnych narzędzi, maszyn i nauko
wej organiizacjii prący, jak również rzeczowej han
dlowej kalkulacji cen. Takiego wykształcenia nie
da wychowankowi tej szkoły zawodowa praktyka
w olbrzymiej większości prywatnych firm budowla
nych. Do pewnych działów całokształtu tej pracy
praktykujący nawet nie bywa dopuszczany'. Dla
tego też powstała w części grona nauczycieli szko
ły budowlanej myśl wykonywania przez grupę ar
chitektów — nauczycieli',
pod kontrolą szkoły
i w kontakcie z nią, budowli sposobem gospodar
czym, przy użyciu nowoczesnych narzędzi i1 ma
szyn, dostarczanych przez szkołę — celem kształ
cenia na budowie, praktycznie swych wychowan
ków w kierunkach powyżej podanych, a obecnie
nieosiągalnych. Naturalnie, że zatrudniałoby na
tych budowlach majstrów, podmajstrzych i rzemie
ślników budowlanych pierwszorzędnej wartości,
a — o ileby okazało się koniecznem — sprowadzonoby i kilku z zagranicy, przez co stworzyłoby się
kadry stojących na europejskim poziomie zawodo
wym i etycznym wykonawców budowy, co leży,
samo przez się rozumie się, w interesie budownic
twa. Otóż tego rodzaju przedsięwzięcie mogłoby
być dla „Instytutu Budowlanego” żyweni laboratorjum i żywą stacją doświadczalną pracującą również
dla niego. Na koniec podajiemy naszym czytelnikom
naszą odpowiedź na pytania, zawarte w memoriale
Stowarzyszenia Architektów o organizacji „Instytu
tu Budowlanego”.
Pytanie I): Czy naszkicowany zakres działal
ności „Instytutu Budowlanego”, nie przesądzając

SŁONIM.

Fragment kolonii urzędniczej.

(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O. P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Kierownik robót arch. dypl. Wilhelm Henneberg.
Fot. St. Plater-Zyberk.

ostatecznej jego nazwy, nie nasuwa koniecznych
uzupełnień lub zmian, a jeżeli tak, to jakie?
Odpowiedź: Zdaniem Redakcji „Polskiego
Przemyślu Budowlanego11, należałoby do prac „In
stytutu Budowlanego11 włączyć opracowanie i wy
danie analizy materiałów i robocizny, opartej na do
świadczeniach, wydawanie biuletynów rynku ma
teriałowego i pracy, oraz prowadzenie i publikowa
nie statystyki wszystkich gałęzi i działów budow
nictwa, tudzież specjalnego wydawnictwa.
Pytanie 2): Czy ustanawianie, lub zmiana prze
pisów budowlanych powinne być dokonywane na
zasadzie systematycznych badań naukowych?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3): Czy uczelnia wyższa jest instytu
cją, odpowiednią do podjęcia takich badań i opraco
wywania odpowiednich wniosków? Jeżeli tak to:
a) Czy w razie możliwości podobnego rozsze
rzenia kompetencji wyższej uczelni, nadawałyby się
w tym celu. t. zw. „Zakłady naukowe11, istniejące
przy katedrach na uczelniach wyższych czy też
należałoby wytworzyć nową instytucję, zdolną
sprostać tym zadaniom, lecz mieszczącą się w ra
mach organizacyjnych wyższej uczelni?
b) Czy w razie podjęcia1 tej pracy przez wyższą
uczelnię nie wynikłaby, potrzeba utworzenia podob
nych pracowni na wszystkich wydziałach Architek
tury, a w takim razie czy byłoby to pożądane?
Odpowiedź: Zdaniem Redakcji „Instytut Bu
dowlany11 winien być instytucją samodzielną, z sie

dzibą w stolicy, pracującą dla całego Państwa, mógł
by jednak posiadać prowincjonalne oddziały jak sta
cje badania wytrzymałości lub doświadczalne
w większych centrach budowlanych (Lwów, Kra
ków, Poznań), i działać w stałym kontakcie z uczel
niami wyższemi, oraz zawodowemi.
Pytanie 4): W jakiej formie należałoby poda
wać wyniki badań i jak powinny ustosunkować się
do nich władze ustawodawcze?
Odpowiedź: Wyniki badań winne być publi
kowane przez periodyczne biuletyny i periodyczne
wydawnictwo, oraz przez świadectwa, wydawane
w danym wypadku postronnym, zgłaszającym się
do „Instytutu11 o ekspertyzę. Wyniki badań winny
mieć znaczenie rozporządzeń urzędowych.
Pytanie 5): W jaki sposób powinne być gro
madzone fundusze na przeprowadzenie badań?
Odpowiedź: Zasadniczo .Instytut11 powinien
finansować Rząd. Wobec jednak „tendencji oszczęd
nościowych11 sprawa, zdaje się, nie da się osiągnąć.
Możliwe jest finansowanie przez samorządy lub
Bank Gosp. Krajowego. Ugrupowania zawodowe
budowlane mogłyby złożyć pewien kapitał zakła
dowy, a organizacja „Instytutu11 musiałaby być
opracowaną na zasadach przyszłej finansowej sa
mowystarczalności.
Pytanie 6): Czy nazwa „Instytut Budowlany11
jest odpowiednia, czy też właściwą byłaby inna?
Odpowiedź: Zupełnie odpowiednia.
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W sprawie inwestycji w przemyśle budowlanym.
W Nr. 11—12 Przemysł. Bud. pisałem o ko
nieczności używania maszyn i! technicznych urzą
dzeń w budownictwie i w tym też numerze umiesz
czony jest artykuł Dr. Kłosia, jakby zwalczający tę
tezę. Piszę: „jakby“, gdyż w rzeczywistości
Dr. Kłoś nie zwalcza maszyn, a tylko wskazuje na
trudności ich użycia w obecnej chwili, gdy kredyt
dochodzi do 24% rocznie i nie pozwala otrzymać
żadnych zysków, zjadając je całkowicie, a nawet
przekraczając je. Przy obecnej sytuacji1 pieniężnej
rzeczywiście trudno zastosowywać maszyny i zu
pełną ma rację Dr. Kłoś, mówiąc, że konieczne jest
zwiększenie wydajności przez zwiększenie ilości
godzin pracy robotnika, gdyż ten tylko sposób nie
wymaga inwestycji, na które nas obecnie niestać
i daje większy zarobek robotnikowi, który zarabia
obecnie dostatecznie, by nie umrzeć z głodu, ale
zbyt mało, by żyć po ludzku, by mieć kulturalne za
potrzebowania, by móc kupować produkty rodzi
mego przemysłu, a przez to samo powiększać samą
produkcję. Jeżeliby robotnik pracował o dwie go
dziny, t j. o 25% dłużej, niż obecnie, teł zarobek jego
byłby również większy o 25%, a ponieważ sprawa
żołądka jest już załatwiona poprzednim zarobkiem,
to te 25% poszłyby całkowicie na ubranie, potrzeby
kulturalne i pewne oszczędności, a za nie można
byłoby budować domy, których nam brak. Prze
mysłowiec zaś chociaż będzie całkowicie opłacać
te 25% robocizny, to jednakże będzie miał duże
oszczędności z powodu zmniejszenia geneiralji ii przez
to będzie mógł obniżyć cenę swych wyrobów, a to
powiększy ich zbyt. W budownictwie zaś potanie
nie kosztu budowy zwiększy ruch budowlany nietylko w proporcji potanienia, ale i znacznie więcej,
gdyż budowa będzie lepiej się kalkulowała kapita
liście. Bez tego radykalnego środka nie da się uzy
skać ogólnego dobrobytu. Każdemu jest dobrze
znane, że w życiu prywatnem tylko usilna praca
daje możność odbudowania domu po pożarze, tak
samo dzieje się w społeczeństwie, a my dziś jeste
śmy jak po pożarze. Musimy brać przykład z na
szych sąsiadów, którzy pomimo tego, że są o wiele
zasobniejsi od nas, pracują po 10 godzin rzeczywi
stej pracy, a my zaledwie 46 godzin tygodniowo
i to w przemyśle sezonowym, gdzie są mrozy i desz
cze — w rezultacie 220 dni roboczych rocznie. Ma
również rację Dr. Kłoś, mówiąc, że na budowie,
stosunkowo krótko trwaiącei. trudno wprowadzać
inwestycje i że nasz robotnik jest konserwatywny,
lecz z drugiej strony — trudne nie iest niemożebnem, a konserwatyzm robotnika należy zwalczać.
Nie odrazu Kraków zbudowano. Przyjdzie czas
i nowe sposoby pracy nie będą obce i- robotnikowi
polskiemu, który jednakże przechodzi z roboty na
robotę i najczęściej w tej samej firmie. Trzeba
w obecnej chwili, w chwili zastoin, myśleć i' szyko
wać się do przyszłej, mam nadzieje w niedługim
czasie, wytężonej pracy, bo Polska musi się od
budować.
Wracam jednakże do sprawy maszyn. Drogie
inwestycje trudno u nas obecnie opłacają się, szcze
gólnie, że nie maja ciągłego zastosowania, ale jest
wiele maszyn i ulepszeń, które nie n^trzeb"ia du
żego nakładu, a jednak mocą bardzo dodatnio
wpłynąć na bieg roboty i dać duże zyski w sensie

potanienia roboty. Do takich ulepszeń zaliczam,
między iinnemi urządzenie ruchomych rusztowań
mularskich. Zwykle rusztowania mają następujące
niedogodności: 1) w czasie murowania każdego
piętra mularze muszą dwa razy przechodzić na in
ne miejsce, by cieśle mogli zrobić im nowe wyższe
rusztowanie; 2) mularz, kładąc cegłę, ma cały ma
teriał na tym samym pomoście, co i sam stoi', prze
to musi się nachylać po> każdą cegłę ii po każdą kiełnię wapna, a kłaść je musi, zaczynając od pomostu,
na którym stoi, tak wysoko, jak pozwala mu wzrost.
Robota przez to ciągle schylanie się i podejmowa
nie się wraz z wziętą cegłą, jest bardzo uciążliwa..
Ruchome rusztowania pozwalają mieć cegłę ii za
prawę na wysokości zwykłego stołu, tak, że mularz
po nie nie schyla się, a po wyprowadzeniu niewiel
kiej części ściany, zaczynając od pomostu, nie po
trzebuje zginać się i dla kładzenia cegły, a gdy do
prowadzi cegłę do' wysokości dla siebie najdogod
niejszej, ciągle pracuje na tym samym poziomie, nie
męczy się podejmowaniem materiału, a co* ważniej
sze, podejmowaniem samego siebie przy nachyla
niu się po każdą cegłę. Zagranicą ruchome ruszto
wania używały się już dawno, ale pomimo starań
nie mogłem znaleźć rysunków i opisowi tych rusz
towań. W zeszłym roku Inżynier Leon Suszycki,
mając znajomych w Ameryce, zdobył rysunki rusz
towań i zaproponował firmie ,,Żelaz-o-Beton“ roz
począć próby. Wymiary rusztowań amerykańskich
nie są zupełnie dobre dla nas, gdyż my używamy
cięższą cegłę i więcej ładujemy na rusztowania,
lecz to nie przeszkodziło firmie w użyciu ich, gdyż
zwiększenie niektórych przekrojów nie napotkało'
trudności. W końcu roku ubiegłego Firma rozpo
częła użycie tych rusztowań przy budowie kolonji
na Burakowie, gdzie Wydział Zaopatrywania
m. Warszawy buduje obecnie 16 domówi po 4 mie
szkania w każdym. Rezultat próby jest zupełnie
zadowalający, gdyż wydajność mularzy wzrosłapóltorakrotnie, a jest nadzieja, że osiągnie się i więk
szy wzrost wydajności, przyczem mularze schodząc
z roboty są znacznie mniej zmęczeni, niż przy zwy
kłej robocie, tak, że dobijają się o robotę na rucho
mych rusztowaniach; sprzeciwu z ich strony nie
było żadnego. Przy zastosowaniu tych rusztowań
Firma położyła około 1.500 ms muru, tak, że próbę
można uważać za wystarczającą, i przyszła do prze
konania, że koszt robocizny mularza zmniejsza się
o 30%, a w przyszłości zmniejszy się jeszcze więcej,
koszt pomocy, z powodu specjalnego robotn ka
„podnosiciela1* i specjalnego składacza materiału
wzrasta o 10%. Koszt rusztowań jest większy od
zwykłych, ale rusztowania mogą być użyte w:clokmtme i przez to nie będą kosztować drożej, szcze
gólnie że nic trzeba przerabiać ich trzykrotnie dla
każdej kondygnacji. Czy te rusztowania będą do
godne dla krótkich, cienkich, wewnętrznych ścianev ieszcze nic zostało wypróbowane., możebne
iednak, że używać ich można będzie z powodze
niem
W krótkim czasie Firma rozpocznńe dalszą ro
botę na dostosowanych do naszych warunków ruSTtnwanjpc]]. f pp^a dokładny ich opis wraz z pot-zrbnemi fotografiami i rysunkami.
Inź. W. Polkowski.
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KRESY WSCHODNIE (PODŚWILE).
Ogólny widok zabudowań kompleksu baonowego K. O. P.
'<Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O. P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt 111-ci.)
Kier, robót inż. arch. Adolf Inatowicz-Łubiański.
Eot. St. Plater-Zyberk.

Nadziejo, matko budownictwa!
(Wywiad „Polskiego Przemysłu Budowlanego", z Dyr. Banku Gospodarstwa Krajowego, p. dr. Mieczysławem Szenkiem.)

Stare przysłowie rzymskie utrzymuje, że ba
jeczka, usłyszana po raz pierwszy z zachwytem,
podobać się będzie także przy dziesiątem powtórze
niu. Nie mając zamiaru przeczyć tej klasycznej mą
drości!, będziemy jednak szczerzy i wyznamy otwar
cie, że, uzyskawszy posłuchanie u Dyrektora Banku
Gospodarstwa Krajowego, p. D-r Mieczysława Szenka, obawialiśmy się usłyszeć echo dawno prze
brzmiałych rozmów, jakkolwiek były one 11 piękne
i obiecujące... Na szczęście dla nas i dla naszego
łaskawego' rozmówcy zaczęło się od wymiany ży
czeń noworocznych. Z podniosłego tonu serdecz
nych wynurzeń na temat rozwoju Banku Gospodar
stwa Krajowego i jego klijenta, polskiego przemysłu
budowlanego — nietrudno było przejść do, zagadnień
kredytowych, możliwości i horoskopów, bez ucieka
nia się już nie do oklepanych pytań (na które p. D-r
Szenk nigdy zresztą nie czeka), ale nawet do wy
mownego acz milczącego spojrzenia. Rozmowa
wywiązała się jak z płatka.
— Dotychczasowa gospodarka miejscowych
komitetów rozbudowy dala w wyniku cały szereg
zapoczątkowań w postaci fundamentów, rzadziej
ścian w surowym murze, lecz ani1 jednej wykończo
nej budowli. Źle pojęty „patriotyzm1* zaściankowy
kazał korzystać skwapliwie z nadarzonej sposobno
ści i czerpać, ile się da, z kredytu budowlanego. Nie
stety, źródło było płytkie i rychło wyschło. Star
czyło ledwie na założenie podwalin, tu i owdzie na
wyciągnięcie zrębów — i nagle zabrakło „amunicji11.
Gdyby zamiast will i pałacyków, obliczonych na
komfort i wystawność, oddano pierwszeństwo do
mom mieszkalnym, projektowanym jedynie przez
konieczną potrzebę — mielibyśmy dziś w Polsce
mniej bezdomnych i mniej tragedyj na tle nędzy
mieszkaniowej.
Tym cierpkim uwagom Pana Dyrektora trudno
było nie przyznać słuszności. Spytaliśmy więc tyl
ko1, jaką drogą pójdzie odtąd polityka kredytowa
Państwa na cele budowlane.
— Błąd komitetów rozbudowy musi być w mia
rę możności1 naprawiony — ciągnie nasz informa
tor — bo skutki jego zbyt dotkliwie mszczą się na
calem społeczeństwie. Będziemy więc udzielali po
życzek przedewszystkiem na wykończenie zaawan
sowanych budów, a wśród nich tym w pierwszym
rzędzie, które zostały poczęte z „grzechu pierwo-

rodnego11 komitetów rozbudowy, t. j. korzystały już
z pomocy funduszu budowlanego'. Koszt doprowa
dzenia do stanu używalności takich „kiełkujących11
budowli1 wyniesie w całej Polsce conajmniej 60 — 70
miijonów złotych.
— A więc Bank Gospodarstwa Krajowego roz
porządza taką sumą na cele budowlane? —ośmiela
my się wtrącić, radośnie zdumieni'. Za to niewczes
ne pytanie spada na nas odpowiedź na kształt chło
dzącego tuszu:
— Tego przecież nie powiedziałem. Mówię
o potrzebach, a nie p, możności ich zaspokojenia.
— A nas ona właśnie najwięcej interesuje...
— Rozumiem i wierzę, lecz nie wiele mogę po
wiedzieć w tym przedmiocie. W każdym razie
czynniki miarodajne doceniają tę sprawę należycie
i nie omieszkują dokładać starań, by zbliżyć ją do
pomyślnego rozwiązania. Tymczasem posiłkujemy
się samopomocą. Z państwowego Funduszu Gospo
darczego otrzymaliśmy ostatnio 1.500.000 zł. na bu
downictwo. Drugie półtora miliona dostaną miasta:
Kraków, Lwów, Łódź, Stanisławów, Stryj i Warsza
wa. O ile trzy pierwsze grody wysunięte zostały
obok stolicy Państwa na czoło klijentów Skarbu,
dzięki liczebności swych mieszkańców — o tyle Sta
nisławów i Stryj zawdzięczają ten przywilej ofia
rom1, poniesionym w wojnie; dotkliwe ich spustosze
nia domagają się słusznie doraźnej pomocy. Aby nie
rozpraszać akcji kredytowej, czynione są zabiegi
O' osiągnięcie porozumienia, na którego zasadzie ko
operatywy wojskowe byłyby wyłączone z kontyn
gentu uprawnionych do korzystania z pomocy fun
duszu budowlanego ; będą one mogły natomiast czer
pać zasiłki kredytowe z funduszu kwaterunkowego,
utworzonego z 4%-go udziału w podatku lokalo
wym.
— A sezon budowlany zbliża się do nas sied
miomilowym krokiem .. — wpadamy znowu z swojem ceterum censeo. Czyż ma nam wzejść pod
tą samą nieszczęsną gwiazdą, która omroczyła zło
wrogim cieniem martwoty już tyle poprzednich wio
sen, lat i jesieni ?
— Od rozpoczęcia sezonu budowlanego dzieli
nas jeszcze kilka tygodni — okres nikły wobec
wieczności, lecz dość długi na to, aby przy sprzyja
jącej koniunkturze zrealizować najśmielsze zamie
rzenia...
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Podstawy określenia kosztów budowy.
Jednem z zagadnień najbardziej interesujących
zarówno obywatela-klijenta, jak i przemysłowca
budowlanego-przedsiębicrcę, oraz kierownika ro
bót, działającego w imieniu obywatela, jest zawsze
sprawa wysokości kosztów’ budowy. Określenie
kosztów budowy zawsze jest punktem wyjścia
wszelkich zamierzeń budowlanych. Koszta budowy
można ocenić w przybliżeniu i z dokładnością, od
biegającą w b. nieznacznych procentach od rzeczy
wistych wydatków na wykonanie całkowitej budo
wy. Dla przybliżonego określenia budowy praktycz
ne życie znalazło dostateczny klucz. Jest nim ku
batura budowy, wyliczona przeważnie wg zary
sów’ zewnętrznych powierzchni kubatury użytkowej,
oraz zaliczenie danego budynku do określonej ka
tegorii budowli, charakteryzującej stopień wyposa
żenia architektonicznego, oraz koszt wewnętrznych
konstrukcji. W tym celu wogóle wszystkie bu
dowle, spotykane w praktyce, podzielono na szereg
kategorii (zwykle na 5. choć Ministerstwo Robót
Publicznych stosuje tylko podział na trzy kate
gorie). Z kosztów wykonanych budowli określono
koszt jednego metra sześciennego budowy. Stosu
jąc te samą metode, określono dalej, jaki procent
kosztów budowy bez instalacji stanowią instalacje
wodociągowo-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe,
ogrzewania centralne i t. p. w zakresie przeciętnych
potrzeb. Tablice, zawierające podobne zestawienia,
znaleźć można w podręcznikach budowlanych (np.
inż. Skarżyńskiego).
O ile określenie kosztów budowy w snosób po
dany wyżej daje punkt wyjścia dla obywatela, za
mierzającego wznieść budowę, o tyle nie daje zu
pełnie możliwości dokładnych rozrachunków za rze
czywiście wykonane roboty. Każda robota bu
dowlana składa się zasadniczo z dwóch części:
kosztu materiału i kosztu robocizny. Do tych kosz
tów dochodzą w' mniejszym lub większym procen
cie obciążenia socjalne i państwowe, oraz zysk
przedsiębiorcy.
Nasuwa się zatem prosta uwaga: należy ująć
wszelkie koszta budowlane w/g tego schematu,
a z całości wyniknie koszt budowy, już określony
w sposób dostatecznie ścisły. Jest to metoda
b. prosta teoretycznie, lecz b. trudna w rzeczywi
stości. Koszt materiału i koszt robocizny są to
funkcje zmienne i zależne od szeregu różnych czyn
ników. w znacznym stopniu różnych dla całego
państwa i zależnych w pierwszym rzędzie od wy
dajności pracy robotnika i umiejętności wykorzy
stania tej pracy, t. j. zdolności organizacyjnych
przedsiębiorstwa; Pozatęm w koszcie danej roboty
budowlanej skryty jest zawsze zysk przedsiębior
cy. będący z reguły tajemnicą przedsiębiorcy' i wa
hający się częstokroć w bardzo poważnych gra
nicach.
Określenie cen poszczególnych robót budowla
nych możliwemby mogło być zasadniczo przy
wykonywaniu robót systemem gospodarczym całe
go szeregu różnych budowli i ścisłem odnoszeniu
wszelkich wydatków budowy do właściwych rub
ryk. z których zestawienia możnaby już otrzymać
koszt jednostki danej roboty budowlanej, zarówno
w' materiale jak i robociźnie. Nie ulega wątpliwości,
że każde przedsiębiorstwo budowlane na zasadzie

długoletniej praktyki budowlanej posiada dostatecz
ne dla siebie dane, określające koszt jednostki danej
roboty budowlanej. Dane te jednak nie są ścisłe
i nie mogą dać obiektywnej oceny kosztu jednostki
roboty i materiału, i z tego powodu nie są do użyt
ku obywatela, kierującego robotą i pragnącego mieć
dokładną znajomość kosztu budowy. Ponieważ na
akcję określenia cen robót budowlanych, opartą na
rezultatach z robót wykonanych, nie może się zdo
być normalny obywatel, wykonywujący budowle
sporadycznie, przeto jedyną instytucją, któraby by
ła w stanie zorganizować taką akcję, mogłoby być
tylko państwo, ew. b. bogate samorządy miejskie,
mające ku temu odpowiednie aparaty techniczne.
Tak to było i jest w rzeczywistości. Dawna
carska Rosja wydała znane światu technicznemu
w Polsce „Urocznoje położenije", zawierające teore
tyczne określenie kosztu różnych robót budowla
nych. „Urocznoje polożenije“ stworzone w swoim
czasie i w swoich warunkach, było dostatecznym
kluczem do rozwiązywania wysokości kosztów bu
dowy i sporów, wynikających na tle wykonywania
robót budowlanych.
W obecnym czasie jest już przeżytkiem, nie od
powiadającym ani współczesnej wydajności pracy
robotnika, ani wyliczeniom rzeczywistego zużycia
materiałów.
Ponieważ określenie kosztów budowy na zasa-'
dzie jakiejkolwiek analizy, jest rzeczą umiejętności
technicznej, dosyć specjalnej, dosyć żmudnej, często
niekoniecznie zrozumiałej dla właściciela budowy,
przeto giętkie życie znalazło i na to sposób tak czę
sto stosowany w Polsce przed wojną, mianowicie
wykonywanie budowy na ryczałt. W zasadzie jest
to powierzenie wykonania roboty przez obliczenie
jej kosztów w zależności od kubatury, o* ozem już
była mowa na wstępie. W tym wypadku obywatel
zwykle stawiał żądania w stosunku doi zamierzonej
budowy przeważnie drogą porównania z objektami,
zaobserwowanemi, wypisywał więc w umowie albo
bardzo długi szereg określeń żądanych materiałów
i robót, albo wprost warunek identycznego wykona
nia budynku z budynkiem już wykonanym. W ży
ciu normalnego obywatela przy dosyć ustabilizowa
nej koniunkturze budowlanej, sposób ten wydawał
się dogodnym, choć z drugiej strony wywoływał
w przeważającej większości spory, kończące się
w sądach.
A zatem wogóle powierzenie roboty budowlanej
może odbyć się w dwojaki sposób: albo na zasadzie
ceny ryczałtowej, albo na zasadzie kosztu robót,
określonych z cen jednostkowych. Naturalnie, że
zarówno jeden jak i1 drugi sposób powierzenia robo
ty budowlanej przewiduje przetarg, czy to publiczny,
czy to ograniczony. Oddanie do wykonania roboty
budowlanej ryczałtem, z reguły dogodne dla przed
siębiorstwa, gdyż zupełnie uchyla możliwość jakiej
kolwiek kontroli w rzeczywistych kosztach budowy,'
jest nadzwyczaj kłopotliwe w rzeczywistości. Śmiem
twierdzić, że każdy architekt, który miał w powo
jennych czasach do' czynienia z budową, wykonywa
ną za cenę ryczałtową, uzna ten sposób ztr najmniej
właściwy, przy regulowaniu należnoścP za roboty
budowlane. Dla prawidłowego funkcjonowania i za
rządu budowy i obliczenia należności, należy przy
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tym sposobie dać cały tom opisu technicznego, za
wierającego opis jakości materiałów, sposobów ich
mierzenia, wykonania poszczególnych robót, jakości
robót, składu różnych materjałów, ciężaru i t. p. rze
czy. jak również cały dział prawny, obejmujący ro
boty nieprzewidziane, dodatkowe, warunki płatno
ści, przewidzenie różnych ewentualności i t. p. rze
czy. W krajach, posiadających znaczne wahania
waluty, sposób ten wręcz należałoby odrzucić, gdyż
w razie zmienionych warunków ekonomicznych,
uznanych nawet przez państwo, nie daje ścisłego
klucza do załatwienia sporów o podwyżki ew.
zniżki1.
Za właściwy więc sposób powierzania robot na
leżałoby uznać sposób określenia kosztów budowy
zapomocą cen jednostkowych. (Kwestja: czy budo
wa ma być powierzana na zasadzie przetargu, czy
też wprost na1 zasadzie kosztorysu z cenami jednostkowcmi1, podanemi przez architekta, pozostaje na
stronie1, gdyż jest to sprawa właściciela budowy,
który, mając zaufanie do danego przedsiębiorstwa,
może mu przecież powierzyć wykonanie budowy
bez przetargu). Ponieważ w chwili obecnej nasza
literatura techniczna nie posiada dostatecznie dobre
go podręcznika, zawierającego analizę cen budowla
nych, przeto praktyka wypracowała specjalny spo
sób kosztorysowania budowy, opierający się nie na

rzeczywistej analizie składowych czynników ceny
i materiału i1 robocizny, a tylko na podaniu w złotych
części dotyczącej materjałów i części dotyczącej ro
bocizny.
'lak ułożony kosztorys z cenami, podstawioncmi przez firmę, utrzymującą się z przetargu, dawał
przynajmniej jaką taką możliwość załatwiani^ sporu
między przedsiębiorstwem, a kierownictwem budo
wy, co jest specjalnie ostre i częstokroć b. przykre
dla kierownictwa przy budowach rządowych.
Jest to jednak tylko paljatyw, wymagający tak
samo jak i budowa, prowadzona za cenę ryczałtową,
wydania całego szeregu przepisów o dostawach ma
terjałów, o jakości materjałów, o stopniowaniu do
broci gatunku materjałów (pierwszy gatunek, drugi
gatunek), o zasadach obliczania różnych rodzajów
robót, i t. p. czego, jak dobrze wiemy, w chwili obec
nej niema <ii nie wiadomo, kiedy będzie.
Wlaściwem rozwiązaniem sprawy należytego
kosztorysowania jest ułożenie analizy cen robót bu
dowlanych, odpowiadającej naszym warunkom. Był
by to fakt pierwszorzędnego znaczenia w naszem
życiu teclmfcznem.
Przedcwszystkiem przez określenie istotnych
kosztów budowy musiałby wpłynąć na stanowisko
komisji przetargowych przy dobieraniu firm budo
wlanych do wykonywania budowy, gdyż b. niska
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kalkulacja budowy przy przetargach obliczona jest
przeważnie na perspektywy, nieuwidocznione w wa
runkach przetargu, niekiedy obliczona na otrzyma
nie zaliczek, a czasem wynika wprost z nieumiejęt
ności kalkulowania kosztów budowy. W tych wy
padkach ofiarą zostaje budowa, która niekiedy za
ciąga się fatalnie.
Dostatecznie dokładna analiza jest istotnym klu
czem w razie sporów kierownictwa z przedsiębior
stwem, ze względu na wyraźne wyszczególnienie
wpływu i stosunku każdego czynnika ceny jedno
stkowej na ogólną jej wysokość.
Dostatecznie dokładna analiza wyprowadza za
razem na światło dzienne doświadczenia z robót wy
konanych i daje w naszem skomplikowaniem i mocno
zróżniczkowanem życiu możność młodym technikom
prawidłowej orjentacjii w istotnym koszcie roboty
budowlanej, t. j. wyprowadza kwestię kalkulacji cen
na tory naukowe. (Śmiem1 twierdzić naukowe, a nie,
jak często zdarza się słyszeć zarzut, teoretyczne,
gdyż przecież wszystkie nauki przyrodnicze opiera
ją się na doświadczeniu^ a analiza cen przedewszyslkiem musiałaby się oprzeć na doświadczeniu.) Nale
ży tylko jasno postawić zasad" kalkulacji każdej ce
ny, t. j. określić wartość materjału, jego ewentualne
straty przy wykonywaniu, sposób obmiaru, ilość go
dzin pracy robotnika (t. j. jego wydajność), do tego
dodać obciążenia socjalne i państwowe, oraz zupeł
nie jawnie godziwy zysk przedsiębiorcy, pozosta
wiając możliwość jego zwiększenia tylko zdolno
ściom organizacyjnym, a wtedy możnaby ułożyć
analizę, odpowiadającą naszym warunkom.
Należy zaznaczyć, że do chwili obecnej takiej
analizy nie mamy. Istniejące podręczniki budowla
ne, zawierające także między innemi i analizę cen
(„Urocznoje położenije", Podręcznik inż. Skwarczyńskiego analiza Żerebeckiego i t. p.) nie odpo
wiadają swemu przeznaczeniu z różnych wzglę
dów. „Urocznoje położenije" jak już zaznaczono,
już przestarzałe i daje b. znaczne wahania w sto
sunku do istotnych cen przeważnie wzwyż i z tego

tytułu b. niedogodne dla właściciela. Podręcznik
inż. Skwarczyńskiego zawiera przeszło w % obję
tości dział inżyniersko-techniczny, dość luźno po. wiązany z właściwą analizą cen i z tego tytułu sta
nowiący balast dla dzieła, musowo nabywanego
w całości. Właściwa zaś analiza daje rozwiązanie
cen tylko pewnej kategorji robót budowlanych i to
przy zasadach, nieodpowiadających naszym warun
kom socjalnym, gdyż nie można przecież nazwać
analiza podania orjentacynych cen całego szeregu
robót budowlanych w koronach austriackich, z cza
sów przedwojennych, w warunkach, o ile się nie my
limy, lwowskich. Analiza inż Żerebeckiego uznana
jest za nieodpowiadającą w wielu działach istotnej
wartości robót, oraz procentom strat materjału. Po
mijamy inne dzieła w tej dziedzinie, jako stano
wiące przeważnie przystosowanie do naszych wa
runków lub nawet wręcz tłomaczenie źródeł obcych.
W obecnej chwili ukazała się praca w tym kie
runku, zainicjowana przez wydział techniczny ma
gistratu m. st. Warszawy, a właściwie mówiąc bez
ogródek przez kierownika wydziału technicznego
magistratu m. Warszawy p. inż. Zygmunta Słomińskiego, który należy przywitać z prawdziwem uzna
niem, choć nie bez pewnych zastrzeżeń. Jest to
„analiza cen“ na roboty budowlane, wykonywane
.w zakresie działania magistratu m. st. Warszawy.
W analizie tej jasno są wymienione czynniki skła
dowe każdej ceny i przez to analiza daje istotnie
klucz do określenia kosztów budowy. Żałować tyl
ko wypada, że do tej pory wyszły tylko dwa działy
robót, mianowicie murarski i ciesielski, choć ten
drugi dział zarówno co do układu jak i treści budzi
zastrzeżenia. Należy przypuszczać, że pod ener
giczną inicjatywą inżyniera Słomińskiego rzecz bę
dzie doprowadzona do końca i Warszawa będzie
mogła poszczycić się wydaniem pierwszej właściwej
analizy cen robót budowlanych, choć robota z natu
ry rzeczy powinna przypaść państwu, t. j. Minister
stwu Robót Publicznych.
Józef Krupa
inżynier architekt.

0 polską Inteligencję przemysłowo-budowlaną.
W wielkie; polityce gospodarczej, na arenie
światowej, nurtuje, w związku z dyskusja o iprogramie gospodarczym Europy, pytanie, w jakich kra
jach, jakie produkcje wspólnemi siłami popierać na
leży, aby osiągnąć jaknajśkutęczniejsze wyniki za
mierzonej sanacji gospodarczej Europy. Kwestja ta
odbiła się nawet o wysoki' autorytet Ligi1 Narodów
i chyli się ku rozwiązaniu w tylm' duchu, aby popie
rać jedynie ten przemysł i w tych krajach, w któ
rych on jest postawiony najlepiej. Odpowiedź taką
mtożna wyrazić 'też zupełnie prosto w ten 'sposób,
że na poparcie całej Europy zasługują tylko państwa
o wysoko rozwiniętej kulturze pewnej1 gałęzi prze
mysłowej1, zaś kraje o niskim poziomie przemysło
wym skazane mają być na przemysłową zagładę.
Polska, w z rozprutemu Zachodu, należ v do ka
tegorji państw, których przemysł rozwinięty jest
bardzo słabo. Nie będziemy wnikali w szczegóły
i analizowali powodów taikiego stanu rzeczy. Zbyt
one są znane. Ale chCiałbym zwrócić na jeden ze
szczegółów uwagę, który temu zagadnieniu towa

rzyszy w sposób zupełnie fatalny, a który wi cało
kształcie zagadnień musil być przewentylowany, je
żeli jednak nie clicemy tak całkiem bez oporu dać
się połknąć bez reszty. Mam tutaj na myśli niski po
ziom polskiej inteligencji technicznej.1)
Wiadomo, że przemysłu nie tworzy technik,
tylko tworzy go kapitał. Technik jest tylko narzę
dziem w rpku kapitalisty. Ale ten kapitalista nie
stworzy dobrego przemysłu, jeżeli jego narzędzie
nie 'będzie dobre. Jeżeli więc Polska nie będzie mia
ła tęgich techników, to tego przemysłu nie stworzy
się, przynajmniej nie przez technika polskiego. Pol
ska musi1 Więc, chcąc zagranicy dotrzymać kroku,
posiadać spory zastęp inteligentnych i mocnych
techników.
Z drugiej jednak strony zauważyć należy, że
mocnymi technikiem nilkt się nie rodzi, a wyrabiają
') Chociaż tutaj i w następnych mówić będę ogólnie
o „Intełigericjil technicznej", to jednak zawsze przez to rozu
mieć będę, jak tytuł głosi, tylko ..biidowilaoo-technicznej"

BRZEŚĆ n/B.
(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa- Pomieszczeń dla K.

go specjalne warunki, wśród których on pracuje., ta
atmosfera- techniczna-, którą -oddycha, która go ży
wi i do- twórczej pracy podnieca. I znowu powie
dzieć trzeba, że warunki, wśród który-ch technik
polski żyje, metylko że są -bardzo oddalone od ja
kiegoś ideału pobudzeń i: -nat-chniień, ale są wprost
haniebnie -i -o-plakane. Przemysł polski zanika, a z nim
zanika- i inteligencja -techniczna. Jakieś poważniej1sze zadania techniczne wyrastają daka-dam-i1 lat, nie
znajdują oczywiście w kraj-u wykonawców,, bo do
rozwiązania trudnych zagadnień trzeba być zapra
wionym, a tej zaprawy, skutecznej w swe i ciągło
ść , polski przemysł swemu technikowi -dać me
może.
, . ,
. ,
Istnieje w przyrodzie prawo, ze każda gleba
może wyżywić tylko-pewną ilość organizmów, poza
którą pozostałe jednostki karłowacieją lub cierpią
na -anemję. Wiadomo wprawdzie, że sosna- rośnie,le
piej w lesie, niż po-j-edyńczo w polu-, jednak jeżel.
ten fas jtest zby t gęsty, to sosny źle się rozwijać bę
dą. Otóż polski las inżynierów, w stosunku d'o gle
by, za gęsto jest posadzony. Gleba -bowiem- fasit bar
dzo chuda. Więc polska inteligencja -techniczna kar
łowacieje. Widać t-o na każdym kroku, w biurach
rządowych, w biurach prywatnych, na uczelniach
wyższych, wśród autorów prac naukowych, na,sta
nowiskach kierowniczych, gdzie -inżynier tylko jesz
cze jako kupiec lub administrator jako tako istnieć
może.

Dom dla jednej rodziny typu P.

O. P. i Obmów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Projekt Ar-ch. Juliana Lisieckiego.
Kierownik robót Arch. Julian Lisiecki.
Fot. St. Plater-Zyberk.

Cóż więc -czynić należy, aby tę inteligencję
techniczną krzesać, budzić, wzmacniać i zrobić z niej
ostre narzędzie dla -potrzeb kraju? Wiadomo, że aniprzemysłu rodzimego n-ie stworzymy w| kilku latach,
ani- -też słaby rynek polski niezdolny jest -do wchło
nięcia corocznie świeżo przybywających inżynie
rów „skończonych", a cóż dopiero wykształcić!
Cóż więc należy robić? Należy pojechać tam, gdzie
ten przemysł istnieje.
Korzyści takiego wyjazdu są podwójne. Naj
pierw wyjeżdżający robi mi-ejs-ce pozostałym i. jak
zresztą przy każdej emigracji, daje pozostałym- moż
ność do zdobycia sobie -tego minimum egzystencji,
bez którego każdy powoli1, ale niechybnie, zamierać
musi. To jest ta bierna strona zagadnienia.
Medal ten ma jeszcze drugą, już wybitnie
czynną stronę, która nas daleko więcej interesować
musi. Chodzi nam bowiem o to, aby wyjeżdżający
na zaciąg do przemysłu obcego technicy, wyjeż
dżali' tam- z wyraźnym zamiarem zdobycia wiedzy,
a jeszcze więcej doświadczenia inżynierskiego,
i z ni-em powracali do kraju. I na teim miejscu nale
ży nam s-ię -nieco zastanowić.
Stawiamy tezę, że ponieważ przemysł polski
nie jest w stanie sam o własnych silach wykształcić
swego technika, technik ten powinien szukać swego
wykształcenia zagranicą.
Pojęcie wyjazdu zagranicę zwyklo si-e jednak
u nas traktować nieco -szablonowo, wskutek cz-ego
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zapewne, jako reakcja, powstało przysłowie, że
„i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu*1. Bo istotnie
nie każdy, kto wyjechał zagranicę, wraca stamtąd
z powiększoną wiedzą i doświadczeniem. Godne
zatem zastanowienia są warunki, wśród których na
sza inteligencja techniczna może znaleść tam, za
granicą, korzyść dla siebie i dla kraju.
Mem zdaniem, wykształcenie techniczne wy
kazuje trzy odrębne, różniące się między sobą, eta
py. Pierwszy, to szkoła zawodowa, i te, odrazu to
powiedzieć trzeba, należy kończyć koniecznie
w kraju. Zbyt wiele przemawia za tern powodowi,
Drulgii etap, to ten. kiedy ..skończony11 technik
lub inżynier, stawia swoje pierwsze kroki w życiu
zawodowem. Tutaj mogą się jego drogi dzielić. Je
żeli zamierza uzupełnić swą wiedzę szkolną, po
pracować w t-e-o-rji, nauczyć się języków, obetrzeć
się, jak się to mówi, o świat, wtedy może wyjechać
zagranicę, bo tam znajdzie łatwiejsze warunki pra
cowania w bibliotekach, łatwiej znajdzie środowis
ko praktycznego zastosowania swych dociekań teo
retycznych f t. p. Jeżeli natomiast jedzie zagranicę,
aby nauczyć się budować, to należy- zgóry powie
dzieć. że tego się tam nie nauczy. Nie można bo
wiem w Ameryce uczyć się budownictwa, dające
go się bezpośrednio zastosować -w Polsce-. Zbyt róż
ne są warunki finansowe, gospodarcze, techniczne
i społeczne. Cóż młodemu inżynierowi po tern, że
widział w Ameryce najpiękniejsze np. dźwigi, kie
dy ich w Polsce ani kupić, ani zastosować nie moż
na1. bo brak i pieniędzy, i obiektów budowlanych.
Uczyć się budować dla Polski można tylko w Pol
sce. Tutaj poznać należy i wymagania rynku. ii jego
zdolność finansową, wydajność i psychologia robot
nika i majstra, ich innerwację mięśni -i- pojemność
duchową. Tutaj poznać należy i klimat, -i środki tech
niczne, i wzajemne ustosunkowanie się tych wszyst
kich czynników, które razem tworzą pewien', dość
zawiły, splot wydarzeń, charakterystyczny dla każ
dego kraju. Na znajomości i przewidywaniu tych wy
darzeń polega doświadczenie budowlane i tego,
oczywiste, zagranicą młody inżynier nauczyć się
nie może.1)
Ale zagranicą młody inżynier może nauczyć
się czego irtnego: może nauczyć się pracy.
Młody inżynier musi się bowiem zaraz na wstę
pie dowiedzieć, że ma on być tylko pierwszym pra
cownikiem wśród wszystkich swoich pomocników,
współpracowników i robotników, że przykładem
świecić musi nietylko wiedzą; ale niemniej i pilnoś
cią. aku-ratnością i karnością zawodową. U nas,
w Polsce, niema rzeczywiście odpowiedniej atmo
sfery, wśród której młody inżynier mógłby nauczyć
się przedewszystkiem -skromności, tej1 nieodzownej
towarzyszki prawdziwej wartości' 'Człowieka. Ale
tego może się on nauczyć zagranica. Tam wśród
O Nie od rzeczy też będzie nadmienić, że rzadko udzie
tak solidnie buduje się jak w Polsce, a zwłaszcza w Warsza
wie, chociaż w obecnym czasie prawda ta znacznie się za
wahała.

olbrzymiego przemysłu, wśród potężnego tętna ży
cia publicznego, wśród nieludzkiego nieraz wysiłku
pracy otaczającego go środowiska, uczuje najpierw
swą słabość. To bardzo ważne. Ale w1 miarę, jak
będzie nawiązywał kontakt z życiem, jak będzie się
asymilował, stanie się oni tembardziiej taką samą
jednostką, szturmującą pozycję za pozycją -trudności
życiowych, w.miarę sukcesu- i zdobyczy zacznie"na
prawdę odczuwać swą prawdziwa wartość, jako
ogniwa społeczeństwa ludzkiego, jako pracującej ko
mórki! wi tym organizmie, który się stale- regeneru
je w przemianie materjiii i pracy. Tą -energie życio
wą. którą -naładowane jest jego otoczenie, przesą
czy on w swe własne żyły, przetopi w własną krew
i własny kościec. I jeżeliby, powracając do Polski,
nic -więcejmię przywiózł ze sobą, jak -cząstkę tej pil
ności, wytrwałości, karności, słowności-, świado
mości zawodowej i p-ogody ducha, jakie to przymio
ty cechują społeczeństwa zachodnie, jego wyjazd
zagranicę opłaci się sowicie. W tych warunkach,
im więcej młodych inżynierów wyjeżdżać będzie
zagranicę, tern będzie lepiej, i z naszych biur, zni
kać będą wtedy owe dobrze nam znane trupy, truposze i trupięta.
W innym już celu wyjeżdżać winni zagranicę
inżynierowie starsi. W długoletniej praktyce budow
lanej w kraju, nabrali własnych kryteriów dl-a
metod ii środków, w budownictwie stosowanych,
wyjeżdżając więc, nie jadą jako bezkrytyczni obser
watorzy i chwalcy wszystkiego, co obce, przeciw
nie, mogą., bo umieją, badać, porównywać, oceniać.
Ale nietylko mogą, ale i powinni. Przy tej sposob
ności odświeżą sobie umysł, niejedno uprzytomnia,
zapoznają się z now-emi kierunkami i pomysłami.
Jednem słowem: zasymilują obcą wiedzę ii doświad
czenia. przetrawią z własną i wrócą do kraiiu z dojc
rzałym produktem dla zastosowania w1 twórczej pra
cy. Zdobycze, jakie z tych wyjazdów zagranicę pły
ną dla- krajiui, nietylk-o nl-emńliej- są ważne, niż podró
że- inżynierów imlodych, lecz przeciwnie w miarę,
jak umysł dojrzalszy wybierze się na studja, ii owo
ce, stąd wynikające, muszą być dojrzalsze.
1 sposób regeneracji naszej ilnteliifgencii' technicz
nej. wyżej naszkicowany, jest, mem zdaniem, jedy
nym sposobem, aby z naszych techników w ich
większości, zdjąć jaiknajszybciej tą zaśniedziałość,
którą tak bardz-o pachną nasze biura techniczne.
I Państwo- Polskie, które obecnie- czyni1 wszystko!,
aby właśnie inteliigen-towi; polskiemu utrudnić wy
jazd zagranicę — bo kupiec i' robotnik łatwiej -dają
sobie radę z wyjazdem zagranicę — będzie musialo
bardzo rychło nietylko poddać rewife.ji swe ogra
niczenia paszportowe, ale zastanowić się, w jaki
sposób należy ułatwić technikowi polskiemu wy
jazd zagranicę, bo taki wyjazd krajowi- przynieść
może tylko korzyść.
Inaczej wyrokować będą w Lidze1 Narodów:
Polska, kraj o niskilm poziomie przemysłowym, na
pomoc w kierunku przemysłowym nic zasługuje.
Dr. Czesław Kłoś.
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KRESY WSCHODNIE (PODŚWILE).

Strażnica K. O. P.

(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O. P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Projekt Arch. Tadeusza Nowakowskiego.
Kierownik robót Inż. Arch. Adolf Inatowicz-Łubiański.

S. 0. S. Budownictwo w niebezpieczeństwie!
(Dokończenie).

BUDOWNICTWO KOMUNALNE.

Miasto to żywy organizm, którego rozwój od
bywać
się musi według programowego a indywidu
Zarządy miast, jako powołani gospodarze i opie
alnego
systemu wychowawczego, analogicznie do
kunowie swojej gminy, mają w pierwszym szeregu
naczelnych postulatów programowych wypisany rozwoju istoty ludzkiej. W razie zaniedbania lub
obowiązek dostarczenia ludności dachu nad głową. dorywczego stosowania nieobmyślanych ekspery
Nie oznacza to bynajmniej, aby magistraty mentów — następuje przerost jednych organów
podjęły role przedsiębiorcy, budującego domy czy zmysłów, a niedorozwinięcie pozostałych, i pu
mieszkalne na sprzedaż lub wynajem. Byłoby to pil staje się degeneratem, kaleką.
Takiem właśnie chorem miastem jest War
najzupełniej sprzeczne z zasadami polityki ko
szawa.
munalnej.
Stolica dumnie rozparta na imponującym... pla
Przedsiębiorczość budowlana Zarządów miasta
musi mieć charakter wyłącznie inwestycyjny i win nie „Wielkiej Warszawy". a w której do samej nie
na iść w dwuch kierunkach: 1) zaopatrzenia w od mal „City" wdzierają się potworne rudery, lepian
powiednie lokale własnych urzędów i pracowników, ki' i stodoły.
oraz budowy pomieszczeń użyteczności publicznej
Stolica, gdzie u stóp rezydencji, o paręset kro
(szkoły, szpitale, przytułki, rzeźnie i t. d.) i 2) za ków od t. zw. w niemieckich miastach „Millionenpewnienia ludności dachu nad głową, lecz nie przy viertel“ leżą „dzikie pola" (Belweder).
pomocy budowy domów mieszkalnych, a przez
Stolica1, w której są dzielnice z wytknieteimi już
stworzenie warunków, sprzyjających przedsiębior (na papierze) i szumnie ochrzczonemi (w druku) uli
czości prywatnej drogą dokonywania właściwych cami, do których w pewnych porach roku żadnym
inwestycji technicznych (niwelacji, komunikacji, wehikułem dojechać nie można.
oświetlenia i t. d.). Inwestycje takie w wielkiem
Stolica, nie posiadająca literalnie ani jednego
mieście są głównym bodźcem do rozwoju miasta, przedmieścia, ani jednej dzielnicy kulturalnej, gdzie
umożliwiając mu technicznie rozrost do naturalnych człowiek-, nawet posiadający kapitał własny.' mógł
granic, odciążając śródmieście i stwarzając zdrowe, by wybudować sobie dom i zamieszkać1, nie ryzy
kulturalne podłoże dla odśrodkowego ruchu bu- kując utraty życia i mienia, i nie zrywając stosunków
dowlano-mieszkaniowego.
kulturalnych i towarzyskich ze śródmieściem
Powyższe wytyczne stanowią zasady komunal
Wojna? Kryzys gospodarczy? Brak pieniędzy^
nej polityki budowiano-mieszkaniowej.
Nie. to brak programu i planu.
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Rząd zwali! na barki samorządu walkę z bez
robociem ?
Gdyby istniał wypracowany i fachowy pro
gram inwestycyjny, możnaby Ibyło siły i środki „bez
robocia" zużyć celowo, a nie na osławione „prze
rzucanie kupek". Przez tych lat kilka walki z wiatra
kami bezrobocia z pewnością dałoby sie za zmar
nowane nieprodukcyjnie fundusze doprowadzić do
stanu względnej kultury ipampasy bełwederskie lub
Pociejów mokotowski, albo też stepy kam.ionkow.skie i przygotować tereny pod budowę domów
mieszkalnych.
Ale u nas panuje jakiś kult odludzia: 37 domków
na Czerniakowie. 28 na Burakowie, lSUs na Grochó
wie. — Rakowiec, Izabellin1, Żo1iboirz>. cała geogra
fia! A wszędzie daleko, pusto, ciemno, dziko... Dziś
taniej f> łatwiej dostać się po północy do...Łodzi, niż
na Marymont...
Czyż nie lepiej byłoby skupić nilkłe szczątki ru
chu osiedleńczo-mieszkaniowegoi w jednym — choć
by uprzywilejowanym — kierunku i urządzić tam
kawalelk Europy?
Pieniędzy brak? Budżet nie pozwala?
W tern właśnie grzech główny.
Bo budżet, to — podatki. A pokolenie dzisiej
sze tak już jest wyczerpane świadczeniami na utwo
rzenie i utrzymanie wielkiego organizmu państwo
wego. że nie siać go już na żaden luksus inwestycyj
ny. choćby nawet ono samo miało jeszcze korzy
stać z dobrodziejstw zainwestowanej jego kosztem
kultury.
Pieniędzy na ten cel należy szukać nie w pu
stych kieszeniach obywateli, lecz — na szerokim
świecie. Mogił Lublin. Piotrków, czy Kalisz — cze
muż nie mogłaby i Warszawa?
Wtedy dopiero pokolenie obecne będzie w sta
nie położyć zdrowe podwaliny pod wielką Warsza
wę przyszłości, ale dtug na ten cel zaciągnięty
spłacać będą już ci. co w niej' żyć i używać będą
w pełni.
A gdy to nastąpi — może my sami nastarczymy już na „luksus" asfaltów, iluminacji i... kolum
nad reprezentacyjnych w śródmieściu. Choć, kto
wie, może lepiej zaniechać tych asfaltów? Bo im
więcej ekscelencje, reprezentujące potęgi1 finansowe
Zachodu, obijać sobie będą boki' na wyboistym bru
ku stolicy — tern prędzej może, dzięki ich inter
wencji, uzyskamy wymarzoną pożyczkę dla ubo
giej a oszczędnej i zapobiegliwej stolicy.

Konstatujemy tedy ze smutkiem, że obecna ko
munalna polityka budowlano-mieszkaniowa składa
się z samych... braków.
Nie świta nam nawet nadzieja leplszego jutra.
I nie mamy złudzenia, że dzisiejszy Magistrat
st. m. Warszawy w nadchodzącym sezonie budow
lanym spełniać będzie przynależną mu role w wiel
kiej machitóe powszechnego ruchu.budowlanego:
wału, na którym osadzone jest kolo rozpędowe bu
downictwa rządowego i który porusza niezliczone
tryby sprzęgniętego z nim rozległego systemu prze
mysłu budowlanego.

Magistrat czeka w ogonku petentów na... dota
cję rządową. Inaczej nie zagrzmią młotki i nie za
dzwonią kiełnie..
Chyba, że... ta... cegielnia na Burakowie...

DOTACJA.
W roku 1925 Rząd przeznaczył na cele budo
wlane t. zw. dotację w wysokości 50 milionów zł.
Pomijamy tu kwestję źródła tego funduszu. Fak
tem jednak jest, że kwota ta była kroplą w morzu
przeogromnych potrzeb i została błyskawicznie rozchwytana.
Istotnym celem dotacji tej było wskrzeszenie
i podtrzymanie ruchu budowlanego, — w rzeczy
wistości zaś wywarła ona skutek wręcz przeciwny.
Jak silna dawka alkoholu początkowo ożywia i pod
nieca organizm, a w następstwie sprowadza bez
wład, tak dotacja rozbudziła wprawdzie drzemiący
„instynkt samobudowy", lecz gdy suchotnicze źró
dełko wysączone zostało przez spragnione rzesze —
nastąpiła reakcja i rachityczny noworodek ruchu
budowlanego skonał niesławnie.
Bo ta dotacja bez jutra była paljatywem, pro
wizorium okolicznościowetn, efektownym fajerwer
kiem dobrej woli, nieopartej o żadne realne kalku
lacje i perspektywy, a w dodatku — spaczonej
przez wadliwą Ustawę o rozbudowie. Na zasadzie
interpretacji tej Ustawy zarządy gmin miejskich
stały się poniekąd spólnikami — a ściślej mówiąc —
konkurentami szerokich warstw ludności w korzy
staniu z dobrodziejstw dotacji.
Stworzono nieuchronny alembik biurokratycz
ny: reglamentację, selekcję, repartycję, kontyngen
ty i t. p. horrenda, i koniec końców z rozproszkowanego funduszu magistraty połknęły sporo na
swoje inwestycje, z reszty — ten i ów uszczknął co
nie co i wnet — zamarł bezradnie w fundamentach
albo i pod niepokrytym dachem. Na palcach po
liczyć można szczęśliwców, co do końca dobrnęli.
A ileż z tego wynikło goryczy zawodów i strat!
Gdyby taż sama dotacja użyta była jako pod
walina wielkiego funduszu kredytowo-budowlanego,
możeby była i wywarła wpływ decydujący.
To jednakże, co sie stało, musi być określone
jako nieprzemyślany eksperyment i źyczyćby nale
żało. aby się w tej formie nie powtórzyło.
Kredyt budowlany nie może być jałmużną,
a musi być uważany za opetację czysto finansową.
Musi być powszechny, dla wszystkich jednakowo
dostępny, wolny od frazeologii socjalistycznej, spół
dzielczej i t. p. — demagogii. Tego zaś gatunku
surogaty kredytowe, jak omawiana dotacja — sieją
tylko demoralizację i zniechęcenie.
Przy repartycji owej dotacji głos decydujący
miały t. zw. Komitety Rozbudowy.

KOMITET ROZBUDOWY.

Komitety Rozbudowy powołane zostały do ży
cia w związku z Ustawą o rozbudowie i dla wciele
nia jej w czyn.
Pomijając groźną i niepopularną nazwę „Komi
tet", istnienie takiej instytucji jest bezwzględnie
wskazane i pożądane wi tym sensie, że przy zarzą
dzie każdego miasta powinna funkcjonować instan
cja, poświecona opracowaniu programu rozwoju
miasta i mająca piecze nad wykonaniem tego pro-
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DROHICZYN.
Fragment kolonii dla urzędników.
(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O. P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Kierownik robót Inż. Cyw. Stefan Solomowicz-.
Fot. St. Plater-Zyberk.

graniu. Instytucja ta winna mieć charakter inicjaJako jedno z pierwszych następstw zbyt roz
torski i doradczy, a wykonawca jej wskazań będzie lewnego zakresu kompetencji Warszawskiego Komi
ludność sama, a z ramienia zarządu miasta — wy tetu Rozbudowy jest groźba realizacji niefortunnego
dział techniczny. W tych warunkach praca K. Rozb. projektu budowy własnej cegielni miejskiej oraz
wielka impreza budowy domów na jakiemś odludziu.
mogłaby byc owocna i nawet populai ną.
Sens imprezy budowlanej może być dajmy na
W skład Komitetu (Rady) weszliby obywate
le _ rzeczoznawcy tudzież fachowcy: urbaniści to kwestia sporną. Natomiast pomysł budowy ce
i technicy, którzy, stosownie do koniunktury, nada gielni miejskiej jest conajmniej przedwczesny. By
waliby kierunek ruchowi osiedleńczo-mieszkaniowe- łoby to logicznem, gdyby miasto posiadało dosta
mu, przestrzegając wzajemnego dostosowania się teczne fundusze dyspozycyjne i gdyby ruch budow
prac inwestycyjnych miejskich do rozmiarów i ten lany zapowiadał się tak intensywny, że istniałaby
obawa o brak materiału na rynku. Tymczasem ze
dencji prywatnej inicjatywy budowlanej.
W tych ramach istnienie Komitetów Rozbudo 75% cegielni prywatnych stoi bezczynnie! A budo
wy byłoby najzupełniej' 'pożądane iii uspraw edli- wa cegielni miejskiej pochłonąć musi wielkie sumy,
które stokroć więcej przydałyby się na inne niewione.
Zobaczmyż. jakie zadania wziął na swe barki cierpiące zwłoki inwestycje.
Komitet Rozbudowy m. st. Warszawy. Okazuje
Odnosi się mimowoli wrażenie, że Komitet Roz
się, że, ni mniej ni więcej tylko — całokształt spraw7 budowy zamierza stać się konkurentem inicjatywy
budowlanych. Do kompetencji jego należy: inicja prywatnej zamiast jej orędownikiem.
tywa, projektowanie architektoniczne, inżynierskie
Zaś tego rodzaju czynności, jak budowa bara
i ogrodnicze, rejestracja, statystyka, nadzór, kon ków dla bezdomnych winny podlegać inicjatywie
trola, wykonanie budowli, produkcja materiałów bu i kompetencji Wydziału Dobroczynności. Dla Ko
dowlanych, polityka osiedleńczo-mieszkaniowa, wy mitetu Rozbudowy przedsięwzięcie podobne jest pojednywanie i rozdawnictwo kredytów, remont do prostu — paradoksem.
mów i t. d. i t. d.
Ściśle mówiąc — cały, imponujący program
Samych wydziałów Komitet ma 6: kredytowy, prac Komitetu Rozbudowy winienby być zreduko
terenowy, budowlany, produkcji materiałów budo wany do jednego jedynego dzialiu; opracowania prowlanych. polityki osicdlcńczo-mieszkaniowej i ogólny. graniu polityki osiedleńczo-mieszkaniowei w stoli
Wykonanie tego programu mogłoby dać za cy. Jest to samo przez isię zadanie taik rozlegle 1 d o
trudnienie wszystkim warszawskim inżynierom na niosłe. że starczyłoby za chlubne dzieło całego ży
szereg lat.
cia Komitetu i stałoby się granitowym cokołem pod
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pomnik wdzięczności dla tegoż Komitetu. Należy
jedynie życzyć, aby praca ta dokonała sic jaknajprędzej, a przynajmniej dopóki na czele Komitetu
stoi człowiek tej miary, co obecny jego kierownik.
Pozatem — zamiast projektów budowy własne
go tartaku i cegielni — uważałbym za doniosłe za
danie Komitetu: (propagandę normalizacji okien
i drzwi, co wysoce (Ułatwiłoby masowa produkcję
domów.
Niezaprzeczenie obecny, a wyżej sformułowa
ny zakres zadań Komitetu Rozbudowy jest skąd
inąd rozumny i rzeczowy. Tylko — niestety, sta
nowi on w dzisiejszych warunkach niedościgniony
ideał, bujający pod obłokami... miliardowej pożycz
ki dolarowej.
A w skromnej rzeczywistości — Komitet Roz
budowy jest dziś niejako komitetem dyskontowym
ruchu budowlanego przy Banku Gospodarstwa Kra
jowego i spełnia przykra terapeutyczną funkcję ob
lewania zimna wodą amatorów gruszek na wierzbie
pożyczkowej.
Od tej niezbyt zaszczytnej roli Komitet Rozbu
dowy powinienby być jaknajrychlej zwolniony,
a funkcje jego przekazane specjalnej komisji facho
wej. urzędującej bezpośrednio przy instytucji, któ
ra finansuje budowy obecnie t. j. przy Banku Gospo
darstwa Krajowego.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

Mierzenie sil na zamiary, którego wyrazem jest
niefortunna Ustawa o Rozbudowie, dała się we zna
ki również Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Do
niosła placówka, jaką jest Oddział Budowlany
B. G. Kr., powołana do spełniania roli Państwo
wego Banku Budowlanego, sprowadzona została do
roli biura odmawiania pożyczek petentom. Nie
jasno sprecyzowany stosunek Komitetów' Rozbudo
wy do Banku powoduje istne wędrówki narodów
między temi instytucjami, wywołuje sarkania
i zgrzyty, i dezorientuje interesantów, podkopując
autorytet instytucji państwowej. 1 w rezultacie —
czysto finansowm akcja pożyczkowo-budowlana za
mieniła sie w jakaś biurokratyczną Jeremiadę,
pozbawioną początku i końca.

Rozumiemy, że w obecnym stanie rzeczy, gdy
cały ciężar finansowania ruchu budowlanego wali
sie na Rząd. gdy. w dodatku, ze względów konsty
tucyjnych. niewiadomo, czy i kiedy Skarb jaką no
wą ..dotację14 wyasygnuje — nikt nie może nic zde
cydować ani przewidzieć. Chwila jest przełomowa.
Należałoby zatem skorzystać z przymusowego „za
wieszenia broni44 i zrewidować stosunek Rządu do
ruchu budowlanego, a także Komitetu Rozbudowy
do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wobec spóźnionej pory roku reforma ta nie
mogłaby prawdopodobnie być dokonaną z począt
kiem nadchodzącego sezonu budowlanego. Że jed
nak tegoroczny ruch budowlany — w co nikt nic
wratpi — ożywiony zbytnio nie będzie, możnaby za
mierzona doraźna akcję pomocy państwowej trak
tować jako przejściową do nowej epoki, jaka było
by w dziejach budownictwa polskiego powstanie
Państwowego Banku Budowlanego.

PAŃSTWOWY BANK BUDOWLANY.
Założenie instytucji tej pod względem technicz
nym nie stanowiłoby zbytnich trudności. Sprowa
dziłoby się, przynajmniej początkowo, do^ wy
eliminowania Oddziału Budowlanego Banku Q. Kr.
i przemianowania go na Państwowy Bank Budowla
ny. Zagadnienie organizacyjne polegałoby zatem na
stworzeniu kapitału zakładowego i obrotowego.
Podwaliną kapitału zakładowego byłaby — rzecz
prosta — dotacja skarbowa, traktowiana już nie ja
ko fundusz jałtnużniczy, lecz jako baza finansowa.
W drodze ustawowej kapitał ten mógłby być za
silony przez rezerwy kas oszczędnościowych (pań
stwowych, miejskich. P. K. O.). Kapitał obrotowy
musialby być uzyskany w drodze pożyczek zagra
nicznych i wewnętrznych. Nie należy wątpić, że
społeczeństwo, choć boleśnie sparzone na poprzed
nich subskrypcjach, nie będzie się ociągało z zamia
na swych oszczędności na obligacje Państwowego
Banku Budowlanego, bo będą one wszak miały po
krycie — niegorsze niż Akcje Banku Polskiego —
w postaci hipotek prawdziwych murowanych do
mów. Tembardziej, że pieniędzy przeznaczonych na
budowę dużo jest u ludności i niewątpliwie ujawnią
się one. gdy zaświta nadzieja uzyskania własnego
dachu nad głową.
A jeśli w międzyczasie doczeka sie rewizji
Ustawa o przerachowaniu należności hipotecz
nych — wtedy powróci pełne zaufanie do hipoteki
jako podkładu finansowego, a temsamem i do bu
dowy jako lokaty.
Nie wchodzę tu w szczegóły tej — niezaprze
czenie trudnej, bo polegającej na zaufaniu — akcji.
Sadzę jednak, że czas byłby najwyższy rozpocząć
nawrót do normalnych (czytaj: przedwojennych)
metod specjalnie w dziedzinie kredytu budowla
nego. A te wszystkie koszmarne dotacje, komite
ty, reglamentacje i t. p. przeżytki etatyzmu wo
jennego winny pójść do muzeum pamiątek wojen
nych. Życie nareszcie popłynąć musi normalnem
korytem.
Dawniej każdą budowę finansował bank, udzie
lając kredytu krótkoterminowego do zamiany na
listy długoterminowe T. K. Miejskiego.
Dziś banki, rzec można, dla ludności nie istnie
ją, wobec tego rolę tę podjąć winna instytucja pań
stwowa, do której pieniądz będzie miał zaufanie.
A następnie — dźwignie się z letargu do swych
praw i obowiązków i Towarzystwo Kredytowe
Miejskie, i uzupełni w sposób normalny akcję Pań
stwowego Banku Budowlanego.
Dopiero wtenczas człowiek, chcący budować
i mający na ten cel potrzebną i wymagana przez
kalkulacje kredytowa własna gotówkę, przestanie
być petentem, wałęsającym się od Annasza do
Kaifasza. Budować będzie mógł każdy. I tak być
powinno, bo mieszkanie jest najdemokratyczniiejszyin przywilejem człowieka: dach nad głowa mieć
musi każdy.
1 wówczas może przejdzie do historii karyka
tura ruchu budowlanego w latach 1926/27: budowa
baraków dla bezdomnych, usuniętych przez Komi
sariat Rządu stołecznego miasta Warszawy z 8761Z>
walących sic domów.
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KRESY WSCHODNIE (PODŚWILE).

Stajnia Szwadronowa K. O. P.

(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O. P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Kierownik robót Inż. Arcli. Adolf inatowicz-Łubiański.

USTAWA O ROZBUDOWIE.
Ustawa o Rozbudowie jest metyle wadliwą, ile
niewykonalną. I dlatego winna ona być me znowehzowana, lecz poprostu, wraz z całą lodziną anek
sów, uzupełnień, nowel i poprawek
zlozona ad

Żadna ustawa ruchu budowlanego nie stworzy.
Chyba że będzie ona, zamiast obecnych 36 arty
kułów, plus niezliczona ilość uzupełniających i ko
mentujących paragrafów, zawierała jeden tylko ai
tykuf. brzmiący mniej więcej, jak następuje.
Dla zapobieżenia brakowi mieszkań usta
nawia się na terenie Rzeczypospolitej 'Polskiej
powszechny ruch budowlany. Budować może
każdy obywatel lub grupa, o ile wykaże się z P°~
siadania w gotowiżnie przynajmniej
A kosz
tu projektowanej! -budowli. Kredytu do wyso
kości 75% udzieli Państwowy Bank Budowla
ny".
Takiej „ustawy-" nam potrzeba.
I dopóki fantazja ta nie stanie się ciałem — do
póty prawdziwy', ipełnowiartościow \ luch budow
lany w Polsce pozostanie utopia.

USTAWA O OCHRONIE LOKATORÓW.
Ustawa ta stanowi również poważny hamulec
dla ruchu- budowlanego. Pomijając względy finan
sowe — jest ona groźną i z punktu widzenia tech
nicznego, gdyż utrudnia, a często uniemożliwia
wszelkie’ipoważn-iejsze przeróbki i nadbudowy do
mów. U-stawa ta winna być czemprędze-i zniesioną,
a przynajmniej zreformowaną w sensie dopuszczal
ności indywidualnego traktowania poszczególnych
wypadków.

Pozatem — błędny jest pogląd, iż ustawa ta
zniesioną być może dopiero w miarę rozwoju ruchu
budowlano-mieszkauiowego. W rzeczywistości rzecz
się ma odwrotnie.
Czem prędzej zapowiedziane będzie jej skaso
wanie, tern większy' impuls otrzyma inicjatywa bu
dowlana.
W dzisiejsze! zaś postaci — ustawa ta iest tyl
ko kulą u nogi i należałoby, dla dobra sprawy, jaknajrychlej unicestwić tę zmorę.

ZAKOŃCZENIE.

Naszkicowany powyżej obraz bolączek, błę
dów. braków i zaniedbań w dziedzinie budowlanej,
zniewala do smętnej refleksji. Koniunktura dla bu
downictwa w Polsce jest rozpaczliwa. I dlatego uwa
gi niniejsze ujęte zostały w signum

s. O. s.
To okręt budownictwa — bez załogi, steru i pa
liwa, z połamanymi masztami, rozbitemi maszyna
mi — miota się wśród oceanu chaosu i, wzy wa na
wszystkie strony o pomoc i ratunek.
Lecz sytuacja, -mimo wszystko, nie jest bezna
dziejna.
Ekspedycja ratunkowa, o ile uzbroi sie w dobrą
wolę, energję i... rozsądek, -wyprowadzi do bezpiecz
nego portu okręt, który zachował rzecz najważ
niejszą : zdrowy kadłub.
Ale głównym warunkiem pomyślnego wyniku
ekspedycji jest: zgodna i planowa współpraca
wszystkich ratowników. Inaczej okręt w samym
porcie zatonie bezpowrotnie.
Stanisław Portner
Inżynier arch.
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Co zbudowały i co budują polskie koleje państwowe.
(Wywiad „Polskiego Przemysłu. Budowlanego" z Ministrem Komunikacji, p. Inż. Romockim.)

Niema wprawdzie ruchu budowlanego prywat
nego, t. j. tego, który jedynie zdolny byłby zaspo
koić głód mliteszkaniowy ii zlikwidować bezrobocie—
buduje się jednak niemało w zakresie robót publicz
nych, w szkolnictwie, w urządzeniach miast (kana
lizacja;, wodociągi oświetlenie; rzeźnie 1 piekarnie
mechaniczne), wreszcie w kolejnictwie. To ostat
nie bodajże najpokaźniejszemi wynikami poszczy
cić się może, obejmując wszystkie możliwe rodzaje
budownictwa lądowego i wodnego, od architektury
począwszy, a na konserwacji dróg i torów skoń
czywszy. Gdy w tej rozległej skali budownictwa
przemysł budowlany znajduje wszechstronny od
pływ dla swoich wytworów i funkcji, a tysiące rąk
roboczych ma prace i czerpie z niej środki egzy
stencji — należy nieco dłużej nad nią się zatrzy
mać i przypatrzyć się jej bliżej. Wierni zasadzie,
by informacje pobierać zawsze z pierwszej ręki,
udaliśmy się z prośbą o dane do Pana Ministra Ko
munikacji, który udzielił mam na nasze pytania bar
dzo cennych i interesujących informacji.
— Jakie objekty architektoniczne znajdują się
obecnie w budowie (domy stacyjne, mieszkania dla
urzędników, magazyny, wieże ciśnień i t. p.)?
— Obecnie z powodu niekorzystnej pory roku,
prawie wszystkie większe roboty budowlane są
wstrzymane. Jednakże z nastaniem sezonu bu
dowlanego zamierzona jest budowa nowych, wzglę
dnie odbudowa zniszczonych w czasie wojny więk
szych budynków i obiektów kol., a więc dworców
i budynków administracyjnych w ilości 31, budyn
ków mieszkalnych dla urzędników i pracowników
kolejowych, na co kładę specjalny nacisk, chcąc po
łożyć kres nędzy mieszkaniowej wśród pracowni
ków kolejowych, całego szeregu magazynów towa
rowych, ładowni, wag wagonowych, kilkunastu wież
ciśnień i pompowni, oraz kilku nowych warsztatów
pomocniczych.
— Jak się przedstawia plan przebudowy węzła
warszawskiego, co zrobiono, co pozostaje jeszcze do
zrobienia, jakim kosztem i w jakim czasie?
— Przebudowa węzła warszawskiego obliczona
jest na 4 lata, o ile chodzi o pierwszy okres prze
budowy, t. j. do czasu uruchomienia linji średnico
wej i ogółem na lat 10, w ciągu których ukończone
będą całkowicie wszystkie roboty, związane z prze
budową. Dotychczas na węźle warszawskim doko
nano robót na sumę około 12 milionów złotych.
Koszt robót, niezbędny do uruchomienia ruchu za
równo osobowego jak i towarowego na węźle war
szawskim, wyniesie koło 30 milionów złotych. O ile
chodzi o sposób wykonywania dotychczasowych ro
bót, to były one powierzane przez Zarząd kolejowy
bądź poszczególnym firmom prywatnym jak Martens i Daab, Strączyński. Tor i inni, lub też były
wykonywane sposobem gospodarczym.
— Jak się przedstawia sprawa krajowych wy
twórni parowozów i wagonów?
— W kraju istnieje ogółem 8 wytwórni, z cze
go dwie wykonywają parowozy, jedna parowozv
i wagony. pięć pozostałych’ .wagony. Do wytwórni
narowrznwych należy: Warszawska Sp. Akc. Bu
dowy Parowozów, w Warszawie, Pierwsza Fabry
ka Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie, H. Cegiel

ski1 w Poznaniu. zaś do wyttwómi wagonowych:
Lilpop, Rau, i Loevenstein w Warszawie, buduje
wagony osobowe twarde i wyścielane towarowe
i specjalne; L. Zietańewstó wi Sanoku buduje wa
gony; osobowe twarde; j wyściełane (dla P. K. P.
jeszcze nie dostarczał), wagony towarowe i specjal
ne, „Wagon11 w Ostrowiu, buduje wagony osobowe
twarde i wagony towarowe, H. Cegielski w Pozna
niu. buduje wagony towarowe i specjalne. Zakłady
Ostrowieckie w Ostrowcu budują wagony towaro
we i specjalne. Huty królewska i Laura buduje wa
gony towarowe i specjalne.
Wszystkie powyższe fabryki są już uruchomio
ne i mogą produkować znacznie więcej taboru ko
lejowego. nliż zapotrzebowanie P. K. P. tego. wymaga.
Koleje polskie pokrywają swoje zapotrzebowa
nie wyłącznie w powyższych wytwórniach, gdyż od
r. 1924 nie zostało wydane żadne zamówienie wy
twórniom zagranicznym na dostawę taboru.
— Czy i jakie’ nowe łinśe kolejowe buduje się
obecnie ?
— Oprócz lilnjii kolejowej Kalety—Podzamcze,
długości 115 km, na której stlały ruch osobowy i to
warowy został otwarty z dniem; 1-go stycznia r. b.,
znajdują się obecnie w budówie następujące linje:
a) Bydgoszcz — Gdynia, długości' ok. 190 km,
ma za zadanie bezpośrednie połączeni: e Zagłębia
węglowego z portem w Gdyni.
Budowa tej) linjii trwać będzie przez trzy lata,
przyczelmi kolejność robót ustalona została w taki
sposób, ażeby poszczególne odcinki nowdj linji,
w miarę ich wykańczania', mogły być niezwłocznie
odldawane' do eksploatacji, cetem stopniowego ulep
szenia połączeń z Gdynią.
b) Łuck—Stojanów. Budowa tej linji o długośdi ok. 84 km, była rozpoczęta przez b. władze ro
syjskie, a następnie była kontynuowana przez pol
skie władze wojskowe, lecz w r. 1920 została przer
wana. Część linji od Łucka do Sienkiewfczówki
została w roku 1924 uruchomiona prowizorycznie.
Wznowienie robót nastąpiło’ w roku ubiegłym na
mocy ustawy sejmowej z din. 20 Ijlpca 1925 roku.
Obecnie prowadzone są roboty na odcinku od
Stoljamiowa do Sienkiewfczówki.
c) Budowa linji obwodowej Łódzkiej Widzew—
Zgierz. Lfcnjia ta o długości 15,7 km. stanowi począt
kowy odciiinek linji’ Łódź—Kutno—Płock, uchwalo
nej’ ustawą sejmową w1 r. 1919, i wl większej swej
części, mli anowicie od Zgierza przez Kutno do
Płocka, oddanej już do eksploatacji.
Budowa odcinka Widzew—Zgierz była rozpo
częta w roku 1919, lecz z powodu braku kredytów
roboty zostały przerwane w r. 1922. W roku
ubiegłym roboty zostały wznowione głównie w celu
zajęcia bezrobotnych.
Prócz liilnjh kolejowych .państwowych znajduje
się w budowie cały szereg linji kolejowych prywat
nych użytku publicznego, z których należy wyliczyć:
a) lin ją; Chybie—Skoczów na Górnym Śląsku,
długości ok. 13 km, budowana przez Województwo
Śląskie, ma na celu skrócenie odległości' do Cieszy
na z G. Śląska. Ruch 'tymczasowy na tej Kinji Wo
jewództwo zamierza; otworzyć z widsina r. b.
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b) lihja Ustroń—Wisła—Głębiec na Śląsku Cie
Szezególnic w zdewastowanym stanie znajdo
szyńskim, dlugośclii około 13 Ikm, budowana rów wały się urządzenia techniczne do zabezpieczenia
nież przez Województwo; dotychczas wykonano ruchu 'pociągów w województwach wschodnich (No
wogródek, Brześć Litewsku, Łuck).
na 50% wszystkich robót.
c) Kolej elektryczna Warszawa — Grodzisk —
Roboty inwestycyjne, odbudowę, tudżież wy
Żyrardów, długości ok. 42 km, budowana przez mianę urządzeń, nie nadających sie do dalszego
Spółkę Akcyjiną „Elektryczne Koleje Dojazdowe", użytku rozpoczęto w rokit 1919, kontytaujac je do
finansowana przez kapitał angielski. Ruch na tej chwili obecnej, co wpłynęło na znaczne ulepszenie
łinjii będzie otwarty z końcem lata b. r.
poprzedniego' stanu urządzeń i dostosowanie ich
d) Kolej elektryczna z Dąbrowy przez Będzin działania do normalnych potrzeb.
do Czeladzi długości ok. 22 km, budowana przez
Służba zabezpieczenia pociągów nie zatrzymu
Spółkę Akcyjną „Koleje Elektryczne w Zagłębili je się na osiągniętych w tym kierunku wynikach,
Dąbrowskiiem".
lecz dąży do przystosowania tych urządzeń do sta
e) Kolej wąskotorowa z Kazimierzy Wielkiej nu, odpowiadającego najnowszym wymogom tech
do Posądzy. budowana przez Sejmik Pińczowski1. nik?. mającym zastosowanie na kolejach państw
Kolej ta stanowi dalszy ciąg
zachodnich.
sieci kolei wąskotorowych
Niżej podane liczby ilu
Pińczowskiego Sejmiku po
strują ilość ważniejszych ro
wiatowego, finansowanych
bót, wykonanych w zakre
przez Związek Komunalny
sie zabezpieczenia ruOm po
w Pińczowie. Ruch tymcza
ciągów za okres od roku
sowy na tym odcinku został
1919 do 1. XII. 1926 r.
otwarty w styczniu roku
bieżącego, przez co łącznie
A. TELEGRAF I TELEFON.
z poprzednio wybudowaną
Wymieniono i odbudowano:
kolejką Hajdaszek — Piń
czów — Wiślica — CudzyCentral telegra
nowice— Kazimierza Wiel
ficznych
82 szt.
ka, Powiat Pińczowski uKompletów
aparatów
zyska połączenie z Krako
telegraficznych 480 szt.
wem.
Aparatów
telefo
— Jak przedstawiają
nicznych
1800 szt.
się w cyfrach ilość i wy
miary większych mostów,
Przewodów telegraficz
przepustów, tuneli i murów
nych i telefonicznych oko
oporowych?
ło 46000 przewodo km.
— Na nowowybudoWymieniono slupów
wanej linji Kalety — Pod
około
15000 szt.
zamcze wybudowano 37
mostów o łącznej długości
B. SYGNALIZACJA, CENTRA
ok. 600 m., z tych najwięk
LIZACJA, BLOKADA I ZA
szy o świetle 30; oprócz te
PORY DROGOWE.
go wybudowano 46, prze
pustów i 15 wiaduktów nad
Odbudowano, wymie
nową linją kolejową dla
niono i zainstalowano waż
przeprowadzenia dróg ko
niejszych objektów:
łowych. Na innych wy
Zwrotnic zcentralizo
mienionych wyżej linjach,
wanych
ok. 400 szt.
będących obecnie w bu
Inż. Paweł Romocki
Semaforów
2100 sztdowie, projektowana jest
Minister Komunikacji.
Zamków do zwrotnic
budowa 56 mostów, o łącz
i wykolejnic 13000 szt.
nej długości ok. 700 m.
PędikJ d!o zwrotnic
750 km.
w świetle, 238 przepustów i 13 wiaduktów ddia dróg
Blokady liniowej
400 .,
kołowych. Budowa tuneli na nowych linjach nSe
1000 szt.
Zapór drogowych
jest przewidziana.
— Zabezpieczenie ruchu pociągów wymaga
Utrzymanie w należytym stanie urządzeń do za
oczywiście urządzeń pomocniczych jako to: tele- bezpieczenia ruchu pociągów powierzono 'specjali
grafu, telefonu, sygnalizacji, blokady, zabez,pieczeniiia, stom inżynierom i technikom.
przejazdów i t. p. Cyfry zużytych materiałów i za
Naprawa urządzeń, jak również wszelkie w nich
jętych pracowników muszą być również imponujące?
przeróbki
dokonywa się w specjalnych warszta
— Urządzenia do zabezpieczenia ruchu pocią
tach
kolejowych
(warsztaty sygnałowe).
gów były przejęte od zaborców naogól w stanę
Warsztatów takich jest ogółem 12 we wszyst
znacznego zniszczenia (z wyjątkiem urządzeń za
bezpieczających w b. zaborze aiileimieckim), przy kich Dyrekcjach kolejowych.
W warsztatach zatrudnionych jest specjalistów
czepi urządzenia te w poszczególnych dzlieln.fcaich
swą siecią, tudzież różnorodnością typów nie były mechaników: i robotników w ogólnej ilości
720 osób.
dostosowane do skoordynowanego działania.
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Ruch budowlany mieszkaniowy w Niemczech.
Brak mieszkań 'z jednej strony, z drugiej zaś
konieczność wzmożonej działalności budowlanej,
z uwagi na będący w ciężkiej sytuacji rynek pracy,
stawiają przed państwem i samorządem zadanie:
zaradzić ciężkiemu przesileniu miesżkaniowemu
przez systematyczne rozwinięcie' ruchu Ibudbwlanego, 'któryby przeciwdziałał pochodnym kryzysu
mieszkaniowego opłakanym stosunkom w dzie
dzinie zdrowia publicznego ii społecznej moralności,
jak również 'zjawisku pomniejszania sie liczby na
rodzin w miastach. Problemat ten, wagi państwo
wej musi stać się jednem z czołowych zagadnień
państwowych i rozwiązany być może jedynie przez
ujęcie programowe sprawy. Celowo skonstruowa
ny program budowlany, jak również znalezienie
sposobu sfinansowania go może jedynie doprowa
dzić do celu, naturalnie przy odrzuceniu dziwnej
tezy, zakorzenionej w sferach rządowych i niektó
rych sejmowych o „nieprod)ukcyjności“ budownic
twa.
Potężny, uzasadniony i celowo rozwinięty ruch
budowlany w Rzeszy Niemieckiej nakazuje zapoz
nać naszych czytelników ze sposobami, liakiemi ta
dziedzina została tam opanowana i dilaczegO' ruch
budowlany tak wielkie zatacza tam kręgii. Zapo
trzebowanie wynosi w Niemczech, opierając się na
oficjalnych danych, około 600.000 mieszkań. Cyfra
ta jest uważaną przez pewne kola jako niewystar
czająca. Roczny konieczny przyrost! mieszkań
określają na 150.000 mieszkań, ł. j. tyle, ile rocznie
przedl wojną budowano. Ale i ta liczba jiest kwe
stionowana. Co wobec tych cyfr zdziałano w ostat
nich latach?
Otóż w roku 1935 zbudowano w całem Pań
stwie Niemieckiem nie mniej, nie więcej tylko
191.000 mieszkań. W tej liczbie mieścił sie 25.000
mieszkań, powstałych z nadbudowy pięter), podzie
lenia dużych mieszkań na mniejsze, a specjalnie
z przywrócenia lokali bankowych ii handlowych,
użytych w czasie inflacji na powyższy cel, dla ce
lów mieszkalnych. 12.000 mieszkań natomiast' zo
stało zburzonych lub uznanych przez policję bu
dowlaną jako niezdatnych do użytku. Pozostaje za
tem dla roku 1925, czysty przyrost 179.000 miesz
kań, a więc o 29.000 więcej jak roczny przyrost
przedwojenny.
Obliczenie przyrostu dlla roku 1926. może być
dokonane dopiero w połowie r. b. Sądząc zaś po
znanej ilości wybudowanych domów, kompetentne
sfery obliczają zeszłoroczny przyrost na najmu!ej
200.000 mieszkań.
Rząd niemiecki postawił sobie za zadanie opa
nować sprawę mieszkaniową w ijej katastrofalnej
formie do r. 1934 i w tym roku toczy sie między
rządem Rzeszy a poszczegóhiemi państwami per
traktacje, mające na celu ustalenie programu na
szereg lat naprzód, najmniej na trzy nadchodzące
lata i ustalenie sposobu sfinansowania całei akcji.
Program ten opiera się na kapitałach publicz
nych, t. ij. na podatku od komornego. Podatek ten
powinien prawnie nazywać się podatkiem od odluźenia domów i obciążać właścicieli nieruchomo
ści na korzyść potrzebujących mieszkania lokato
rów, obciążać zaś tychże właścicieli w takim sto
sunku, w jakim obciążyła ich inflacja.

Przeciwko temu podatkowi przygotowuje się
żywa opozycja w szerokich masach posiadaczy nie
ruchomości. Na wypadek zniesienia tego podatku,
program budowlany uległby silnemu załamaniu,
nie bacząc już na skutki, jakie pociągnęłoby to za
sobą ze wzglllędu na życie gospodarcze w Niem
czech. Bowiem w r. 1926 z tego podatku wpłynięto
O25.000.000 marek złotych, wydanych na budównictwo. Imponująca ta suma jednak nie wystarczyła
na pokrycie kosztów programu "budowlanego na r.
1926. Poszczególne państwa Rzeszy il samorządy
otrzymały w tymże roku pożyczki w wysokości
400.000.000 marek — tak że w .sumie budownictwo
mieszkaniowe zostało w calem Państwie zasilone
sumą przeszło 1.000.000.000 marek (około 2 miliar
dów złotych).
Przypatrzmy się teraz, jak w Niemczech wy
obrażają sobie dalsze fiu anso wantę tego przedsię
wzięcia. Kompetentne sfery podają trzy sposoby
realizacji.
B‘anki hipotecznie stoją na stanowisku, że będą
w stanie otrzymać 60% potrzebnych kapitałów,
z powodu wzrastającej płynności wewnętrznego
rynku pieniężnego, podczas gdy dotychczas pokry
wały przeciętnie około 30%. Naturalnie, że dila do
datkowych 30% ma być dawana pożyczka nomi
nalna, tak że gminy w indywidualnych wypadkach
gwarantowałyby hipotekę ponad 30% lub też przez
obligacje komunalne.
Drugi) sposób — to podniesienie komornego,
sposób zależny w znacznej mierze od ogólnego po
łożenia1 politycznego. W tym wypadku będzie ko
morne podwyższone od 1 stycznia 1928 roku o 8%',
aby dać właścicielom nieruchomości wyrównanie
oprocentowania. Projektowano natychmiastowe
podniesienie o 10%. dla celów finansowania bu
downictwa już w roku obecnymi Podług tego pro
jektu (rządowego) różnica 2% miałaby iść od. 1
stycznia 1928 r. na dobro właścicieli nieruchomości,
którzy przez prizepisaną amortyzację hipotek są
i tak mocno obciążeni do roku 1932. Tirżeci pro
jekt opiera się na pożyczkach, zaciąganych przez
poszczególne państwa Rzeszy, przyczem każde po
szczególne państwo musiałoby daną sumę przebu
dować.
Prawdopodobnie wszystkie trzy projekty zo
staną złączone, a zasada finansowania środkami
publicznemi zostanie utrzymana, przy pewnych
zmianach zasady podatku od komornego., będące
go podstawą finansowania. Wywierany jest nacisk,
żeby płacić ten podatek n. p. od mfesżkalinych do
mów w gospodarstwach wiejskich, że doimy wolno
stojące prostego wykonania są zanadto obciążone
i' że również potrzebne są w szerokiej mierze re
monty domów. Te wszystkie głosy zmierzają do
pewnej reformy pobierania podatku, co ustala się
w wyndku wyżej wspomnianych pertlraktaciii i dy
skusji rządu Rzeszy z poszczegóhiemi państwami
Rzeszy i samorządami. Dla realizacji, programu bu 
dowlanego ważną jest rzeczą ukształtowanie się
cen materjalów budowlanych i stosunki na rynku
pieniężnym i rynku pracy.
Byłoby katastrofalną wprost rzeczą, gdyby
działalność ibudowllana, prywatna, samorządowa
i 'państwowa rozpoczęła się równocześnie. Rodnie-
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sienie się cen i wynagrodzenia za robociznę, jest
w tym wypadku nfeumkniione ii to należy w czas
przewidzieć i temu trzeba przeciwdziałać.
Miarodajne sfery niemieckie i o tern też myślą.
Mają nadzieję, że w przyszłych latach przeciętny
koszitl budowy mieszkania obniży się z 10.000 ma
rek na 9.000 marek, a to z powodlt zmniejszenia
oprocentowania budowy, normalizacji 'ii prostoty
■wykonania. Nadzieja pryśnie, jeżeli przez gwałtow
ne rozpoczęcie wielu budów — koszt tychże wzroś
nie. Dlatego też odnośnemi rozporządzeniami rząd
Rzeszy polecił racjonalny rozlklład robót budowla

nych, zabezpieczenie środków, budowanie, o ile po
zwoli pogoda w zimowych miesiącach, zamówienie
materiałów budowlanych przed nadejściem zi
my i: t. p.
Ruch budowlany musi też zależeć od położe
nia na rynku pieniężnym. Jak wiadomo, położenie
to w Niemczech jest ciągle jeszcze niepewne i nie
zupełnie dodatnie. Kredytowanie budownictwa, tak
olbrzymio się rozwijającego, nie może wywołać
zcieśnieniia kredytów dla innych gałęzi przemysłu.

Inż. J. Miiller. architekt.

Domy termo-płytowe żelbetowe.
Jestem bardzo zobowiązany Redakcji „Polskie
go Przemysłu Budowlanego" za łaskawy i tak dla
mnie pochlebny opis mojego systemu budowania
domów mieszkalnych z płyt termo-plytowych żelbetowych.

Ponieważ wynalezienie i ustalenie nowoczes
nych metod pracy, przedewszystkiem w budow
nictwie, które tkwi od wieków w zacofanym kon
serwatyzmie, jest bezsporną koniecznością ogólnie
uznaną, uważam, że i najskromniejsze usiłowania
w tym kierunku, powinne być do
wiadomości ogółu podane.
Nie ulega już dziś wątpliwości,
że mała cegła z gliny palonej jest
z wielu powodów w budownictwie
nowoczesnem elementem za małym,
nie ekon om ic zn ym,
nie je d no k rotn ie
niedogodnym, względnie nieodpo
wiednim.
W szczególności podkreślić trze
ba to, że dobrze wypalona cegła
przy swej wysokiej wytrzymałości,
z reguły nigdy nie wyzyskanej,
ma stosunkowo wielkie przewod
nictwo ciepła i z tego powodu mury zewnętrzne domów’ mieszkal
nych w naszym ostrym klimacie
muszą być grube.
N. nip. w murze zewnętrznym,
55 cm. grubym, jednostronnie obciężonym, na najwyższem piętrze
domu mieszkalnego wypada zale
dwie półtora kg. natężenia, podczas
gdy dobra cegła przy pięciokrotnem bezpieczeństwie wytrzyma 60
kg. Wystarczył aby zatem aż nad
to w tym wypadku ściana 10 cm.
gruba, gdyby cegła palona była lep
szym materjalem izolacyjnym prze
ciw utracie ciepła.
Koniecznością zatem było wy
kombinowanie
takiej konstrukcji
Jadalnia £
ściany by funkcje statyczne ściany
oddzielić można było od funkcji ter
micznych.
Tak powstały ściany termopłytowe żelbetowe (patent Nr. 6548
KI. 37a).
Część konstrukcyjną statyczną
spełnia w nich żelbet, część zaś izo
lacyjną każdy lekki porowaty ma
teriał, o dobrze unieruchomionych
5 TO.
U
komórkach powierznych, a więc
o jaknajgorszem przewodnictwie
ciepła.

typm mięszką/n^ rnuromąm/.
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Ściśle wfięc biorąc, ściany termorpłytowe żel wysoką odpornością przeciw utracie ciepłą, współ
betowe nie mogą być uważane jako ściany betono czynnik przewodnictwa wynosi tu zaledwie 0,10 ka
we, w budownictwie zdyskredytowane, gdyż jąd lorii, 1 m2 1 godz. 1° C.
Jeżeli dobrze wypalony gips zmieszamy z od
ro ściany stanowi tu masa izolacyjna, która jest
tylko chroniona przeciw: mechanicznym uszkodze powiednią ilością dobrze zmielonego' wapniaka,,
niom, cienką, zewnętrzną warstwą betonu, tworzą mieszaninę zarobimy wodą i dodamy do niej w pew
cą na masie izolacyjnej gładką wyprawę ścian.
nym stosunku siarczanu glinu (A1SO4) wywiązują
Przez taką kombinację konstrukcji pozostawia się gazy, które twardniejący gips chwyta i w for
się konstruktorowi zupełną swobodę, z jednej stro mie skupionych obok siebie baniek utwala, tworząc
ny w nadaniu ścianom ściśle takiej wytrzymałości, porowatą masę, znaną i; we Lwowie pod nazwą
jakiej wymagają przypadające- na nią natężenia, „Izolitu“ p. Berbeki.
z drugiej zaś strony nadanie ścianom żądanej siły
Ważnem jest, by do zaprawy gipsowej dodać
izolacyjnej przeciw utracie ciepła.
środków, opóźniających związanie gipsu a do1 tych:
Powistaje tą drogą możność uzyskania najwyż należą: cukier, trociny drzewne, klej i t. d.
szej ekonomii w materjalach przez pełne wyzy
Wskutek tak dobrej izolacji utrata ciepła
skanie właściwości tychże, jed
nych pod względem statycznym,
a drugich pod względem termicz
nym.
Przez znormalizowanie pojeJystern buc/. Jan 'TJoiaoryfa. £ook>.
dyńczych płyt żelbetowych uzy
skuje się bardzo dogodny zwięk
szony element budowlany, który
Toujierzc/n/a za/. 72/-rn2
prawdopodobnie zastąpi wkrótce
małą cegłę z gliny palonej. Na
/7ou)lerŁchnia użyt. /0^ d
stąpi to tern prędzej, im bardziej
fabrykanci cegieł upierać się bę
ao
dą przy dotychczasowym małym
formacie cegły i nie zechcą sko
rzystać z nadarzającej się obec
nie sposobności przy wprowa
dzeniu normalnej cegły w Polsce,
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Ponieważ zalety proponowa
y
nego przeze mnie budowania na
szych domów najlepiej wykażą
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cyfry, załączam obok dla porów
-100
80
nania dwa rzuty domów miesz
■kredens S gbg
kalnych jednofamilijnych, o tych
samych powierzchniach i prze
60 {605
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w ścianach termo-plytowych żelbetowych jest mi
nimalna, co też poniższe obliczenie wykazuje (rys. 3).
Ponieważ mur ceglany, obustronnie wyprawio
ny, 45 cm. gruby traci w tych samych warunkach
1,19 kaloryj, ściany termo-płytowe żelbetowe przy
swej grubości tylko 20 cm., są dwa razy cieplejsze.
Poniższa tabela porównawcza wykazuje wiel
kie oszczędności, jakie daje proponowany przeze
mnie system budowy domów.
Porównanie
domu termo-płytowego żelbetowego z domem
murowanym.
Wyszczególnienie
Powierzchnia zabudów.
.Powierzchnia murów
Powierzchnia użytkowa
Objętość ścian
Waga ścian w tonach
Koszt ścian z wyprawą
Koszt ścian na l m2 użyt
kowej powierzchni
'Cena 1 m2 ściany ustawio
nej i wyprawionej
Utrata ciepła w ścia
nach zewnętrznych
■Objętość murów fun
damentowych

Dom
murowa
ny

Dom
term.
płyt.

Różnica

135. m2
30. „
104.5 „
90. m3
144.—
5250 zł.

121. m2
16.5 „
104.5 „
49.5m3
47.2
3380. zł.

14. m2
13.5 „
—
40.5m3
96.8
1840. zł.

45%
67.7%
35.2 %

50.2 zł

32.3 zł.

17.9 zł

35.7%

25. zł.

15.5 zł.

9.5 zł

38. %

151.8

72.6

79.2

52.2%

51. m3

27. m3

34.9%

78.6.m3

Oszczęd
ność

10.37%
45 %
—

Ogólny koszt budowy jednofamilijnego domu
o wymiarach i rzucie jak wyżej, o ścianach termoplytowych wyniesie bez gruntu kwotę 23.000.— zł.
Policzam już w tern centralne ogrzewanie wo
dą, żelazną emaljowaną wannę, fajansową umywal
nię i klozet spłukiwany, zmywalnię naczyń żelazną
emaljowaną, bojler z gorącą wodą dla umywalni,
łazienki i zmywalni naczyń w kredensie. Piecyk
„Eswu“ centralnego ogrzewania ustawiony jest
w przedpokoju i podgrzewa rówmież wodę w boj
lerze, w porze letniej piecyk ten wyłącza się z pod
ogrzewania i w tym wypadku podgrzewa on tylko
wodę w' bojlerze dla łazienki, tuszu i zmywalni.
Należy niezapominać, że koszt ścian w budo
wie domu mieszkalnego stanowi zaledwie 30%
ogólnych kosztów budowy, na każde więc 10.000.—
złotych ogólnych 'kosztów przypada na ściany
3.000.— zł., oszczędność więc 40% na tej pozycji
czyniłaby 1.200.— zł., co w stosunku do ogólnych
kosztów budowy dawałoby 12% oszczędności. Do
dać do tej oszczędności należy też i zysk na procen
tach od włożonego' kapitału w okresie budowy
przed zamieszkaniem domu.
Licząc 10% od inwestowanego kapitału, traci
się przeciętnie przy jednorocznym okresie budowy
ceglanej 5%. Przy należytej organizacji mojego
fabrycznego systemu płytowego, okres budowy do
mu od dnia zamówienia' tegoż, nie może trwać dłu
żej jak jeden miesiąc. Strata więc na procentach
w tym wypadku wyniesie tylko 0,5% czyli zyskuje
się dalszych 4,5%, co z poprzedniemi daje już 16.5%
oszczędności.
Przy takiej zcentralizowanej masowej produk
cji domów mieszkalnych możliwe są dalsze oszczęd
ności, które będą tern znaczniejsze, im lepiej się pro-
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przy dziesięcioletniej amortyzacji
o 8% rocznych odsetek od kapitalu włożonego, obciąża jednorazowo wyproduko dukcję zorganizuje i im sprężystsza będzie admini
wanie płyt dla takiego jednego domu sumą 350.— stracja.
zł., tyle wynosi wydatek na żelazne formy, celem
Przy tym systemie można doprowadzić z ła
wykonania płyt na jeden dom 4-ro pokojowy' jak twością do 30% oszczędności w budowie naszych
załączony rzut.
domów .

Utrata ciepła
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TY-nefrze -wytworm śc/an ferrno-p/ytowyc/h
Rys. 4.

Pragnąłbym bardzo, by proponowany przeze
mnie system budowy mieszkań poddany został fa
chowej, bęzstronnej i rzeczowej krytyce, o którą

też w interesie sprawy koła fachowe najgoręcej
upraszam.
Budowniczy Jan Noworyta.

Zastosowanie szkła kryształowo zwierciadlane$o u budownictwie.
Opiewane niegdyś tylko w bajkach natchnio
nych poetów, jako twór bujnej wyobraźni, budow
nictwo szklane staje się w naszych czasach uchwyt
ną rzeczywistością. Realizacja ta rozwijała się
stopniowo. Znalazłszy początkowo w możliwie
skromnym zakresie zwolenników jedynie wśród
śmiałych nowatorów, którzy używali szkła raczej
dla celów dekoracyjnych, nilż ściśle użytkowych —
dziś budownictwo szklane znajduje zastosowanie
już z pobudek czysto praktycznych. Przyczyna tej
metamorfozy tkwi w ogólnej przemianie poglądów
na „poczucie przestrzeni**, jasność, czystość ii przej
rzystość współczesnych koncepcyj architektonicz
nych. Miejsce dotychczasowych tendencyj do odosobniania i, ograniczenia poszczególnych jednostek
przestrzennych zajęła dążność do pogłębiania, roz-

szerzenia, zjednoczenia ii prześwietlania komór, sta
nowiących oddzielne pomieszczenia. Połączenie
przestrzenne bywa osiągane już nietylko zapomocą
drzwi -i okien, lecz całych ścian szklanych, przyczem oczywiście kładziony jest nacisk na to. aby
konstrukcja, podpierająca sufit, zajmowała możliwie
najmniej miejsca, w postaci smukłych kolumn i ażu
rowych przerzutów. Chodzi bowiem o to. aby oko
nie napotykało zbytecznych przeszkód w swym
rzucie w dal. Tu nic może mieć zastosowanie kon
strukcja witrażowa, złożona z małych szybek, opra
wnych w ołowiane kraty — przeciwnie ścianę two
rzyć powinna masywna tafla szkła idealnie do
skonałego, t. j. kryształowo-zwierciadlancgo.
Rozpowszechnienie tego materiału jest zapew
nione, zwolna jednak ii stopniowo będzie mogło
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KRESY WSCHODNIE (PODŚWILE)

Budynek Dowództwa K. O. P.

(Z wydawnictwa Min. Rob. Publ. „Budowa Pomieszczeń dla K. O.P. i Domów dla urzędników państwowych", zeszyt Ill-ci.)
Kierownik robót Inż. Arch. Adolf Inatowiicz-Łubiański.
Projekt Arch. Tadeusza Nowakowskiego.

wejść w życie. Musi ono najpierw zdobyć sobie
niepodzielnie drzwi i okna, a dopiero po tern sięgnie
po ściany, posadzki ii pułapy. Szklany domek już
wkrótce przestanie być sennym zwidem. Urzeczy
wistnienie tego snu wymaga jednak wysiłku, przedewszysitkiem myślowego. Musimy poddać grun
townej rewizji każdy szczegół, składający się na
budowę domu i urządzenie mieszkania, każdy dro
biazg winniśmy przemyśleć nanowo pod kątem po
głębienia przestrzeni, uzdrowotnienia1 pomieszczeń
i podniesienia użyteczności sprzętów.
Że irp. okna skrzydłowe nie rozwiązują w; do
skonałej formie problemu oświetlenia i przewie
trzania pomieszkać — jest rzeczą niewątpliwą.
Lwią część otworu okiennego zajmują futryny, ra
my i listwy, co przy oknach podwójnych szczegól
nie daje się odczuć.
Ideałem bezspornym okna
mieszkaniowego' jest okno jednoszybowe, po
dobnie jak w samochodach', tramwajach ii wa
gonach kolejowych . Jednoszybowe okno, przesuwalne w kierunku pionowym-, umożliwia pra
widłową wentylację przez otwarcie górnej czę
ści okna. O ile chodzi o utrzymanie ciepło
ty. zaleca się ustawienie podwójnych szyb w ma
łym odstępie. Szyby z szkła krysztalowo-zwierciadlanego mogą być osadzone bez ram, bądź też
oprawione w gumowych walkach i wązkich lir
stwach bronzowych (nie żalaznych, bo te rdzewie
ją, podlegając wpływom atmosferycznym).
Poza systemem pionowego przesuwania z góry
na -dół, są jeszcze inne konstrukcje okien jednoszybowych (przesuwanie boczne, od dołu do góry,
a także poprzeczne odchylanie z wylotem górnym
lub dolnym, wreszcie obracanie na środkowej osi),
które stosuje się zależnie od przeznaczenia danego
■okna: czy ma ono jedynie oświetlać daną prze
strzeń, czy służy dla oglądani® widoków lub umożli
wienia wentylacji, czy wreszcie łączy w sobie le
wszystkie trzy zadania.
Drzwi szklane również mogą być skrzydłowe,
przesuwalne lub obrotowe, bo szkło krys^tMowo-

zwierciadlane jest tak mocne, że bez ryzyka wy
trzymuje wszelkie próby oporu, elastyczności i t. p.
Ściany wewnętrzne ze szkła są już w użyciu
w sanatoriach, biurach j fabrykach, hotelach, skle
pach, kuchniach, oranżeriach i t. p. — słowem tam,
gdzie przywiązują należną wartość do prawidłowe
go oświetlenia, łatwości przeglądu pomieszczeń
a jednocześnie dokładnego zabezpieczenia przed
przeciągami i hałaśliwą wrzawą, przenikającemi
z zewnątrz. Stosowanie ścian szklanych w bu
downictwie mieszkaniowem ma tyle danych za
sobą, że napewno wejdzie w powszechne uży
cie. Ciężkie warunki gospodarcze nakazują we
wszystkiem najdalej posuniętą oszczędność, a więc
także i w użytkowaniu przestrzeni. Budownictwo
mieszkaniowe bieżącej doby zmierza do jedności
(wspólnoty) przestrzennej. Izba o szklanych ścia
nach daje odosobnienie bez narażania na samotność.
Takie ściany będą również rozsuwalne -ii obrotowe,
co nastręcza cale mnóstwo możliwości dowolnej
zmiany rozkładu pokojów w mieszkaniu, zależnie
od wymagań danej chwili. Rozsuwalne kotary z lek
kich tkanin, umocowane przy tych ścianach, zapew
niają pełną dyskrecję buduarom i sypialniom, ile
kroć zajdzie potrzeba czy konieczność zamknięcia
dostępu niepowołanym spojrzeniom.
Także zewnętrzne ściany szklane nie są już
dziś utopią, jak to widzimy w budownictwie żelazobetonowem. Wymagany w budownictwie waru
nek: jednorodność budulca, sprawił z czasem, że
sufity i posadzki domów szklanych będą również
ze szkła budowane. (Mamy już wszak posadzki
szklane w niektórych luksusowych przybytkach
muz Thalji i Terpsychory). Jaka obfitość światła
przeniknie wtedy do pomieszczeń mieszkalnych,
nietrudno sobie wyobrazić.
Szkło jako materiał budowlany stworzy nam
zatem nowe warunki bytu, przejrzystością i lekko
ścią wpłynie dodatnio na ustrój psychiczny i otwo
rzy nowe horyzonty.
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Jaka jraMt i jaka konslruktja ścian powinna Uri ii nas stosowana dla zewnęlnnytti ścian łomów mieszkalnych?
(Ciąg dalszy).

Dom Nr. 10. Dom ten wybudowany był przez
„Międzynarodową Kompanlję materiałów izolacyjr
nych „Ikas“ Chrystjanji1. ściany budowane z moc
nego uzbrojonego betonu (Monier) o grubości 10 cm.
Z wewnętrznej powierzchni! betom osmołowany i po
smołowaniu wyprawiony cementową wyprawą na
grubość D/2 cm.; następnie aldziiie izolująca ciepło
warstwa z cegieł izolacyjnych „Molera" o grubości
6 cm. Cegłę „Molera“ sprowadzono1 z Danji.
Dom nazewnątrz rapowany; wewnątrz ni'e był
szalowany, ponieważ cegła .,Molera“ miała zastąpić
szalówkę.

B. Ściany drewniane.
Dom Nr. 12. Dom gminy Trondhjem, konstruk
cja opracowana przez profesora Srerre Pederson.
Cimiina I rondhjem wybudowała szereg domów ze
ścianami tej konstrukcji, jednak domy te dotychczas
zalicza się do domów prowizorycznych, ponieważ
nie zezwolono na budowę domów stałych o cien
kich szalunkach z warstwami powietrza: uważają
bowiem ten sposób budowy jako niebezpieczny pod
względem pożarowym.

Dom Nr. 10.

a) Monier w stosunku 1 : 3 : 3 b) Uzbrojenie na krzyż iz dru
tu M, oczko 25 cm! c) izolacyjna warstwa „Motera", d) V/*
cm. fuga, e) osmotowanie, f) wyprawę cementową 1 : 2, g)
ankry, b) wyprawa wapienna.

Dom Nr. 11. Wybudowany przez tą samą fir
mę co i dom Nr. 10. Ściany masywne o grubości
P/2 cegły. Wewnętrzna część ściany na grubość %
cegły wykonana z izolacyjnej cegły „Molera“.
Ściany te poddawano badaniu bez oszalowania, przy
wewnętrznej wyprawie.
(Murowany dom Nr. 25 w śilad za Arch. A. Bugge opiszemy po podaniu opisu domów drewnia
nych).

Dom Nr. 13.
Dom Nr. 11.

a) cegły „Md era, b) orapowanie, c) osmotowanie, d) wy
prawa wapienna, e) % cm. fuga, f) ankry galwanizowane,
g) zendrówka.

a) próżnia podzielona na poziome warstwy po 1 m. b) warsitiwa nasyconej tektury, c) warstwa wojłoku.

Części tych domów znormalizowane we
wszystktem, co się dato znormalizować. Części
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wykonują się fabrycznym sposobem, we własnych
warsztatach gminy.
Ściana skonstruowana jest z trzech warstw
szalówki i dwóch warstw papy; pomiędzy szalów ką znajdują się dwie warstwy powietrza o grubości
1% cali.

Dom Nr. 13. Ściany tego domu wykonane we
dług przepisów, zatwierdzonych w Norwegii dla bu
dowy domów drewnianych. Szkielet wykonany
z słupów 5X5 cali; zapełnienie z 3 calowych
szpuntowych pionowych bali, obfitych z zewnętrz
nej strony papą dachową, a z wewnętrznej wojło
kiem.
Jak zewnątrz tak i wewnątrz ściany oszalo
wane. Zwraca się uwagę, że w tym domu iak rów
nież w domu Nr. 12 ze strony wewnętrznej ściany
za szalówką tworzy się cienka warstwa powietrza;
warstwa ta jest nieuniknioną, ponieważ do umoco-

wania szalówki muszą być używane ła'tv. które
wyrównują nierówności bali ściany.
Dom Nr. 14. Dom ten wybudowany według
norm ii przepisów Norweskiego Miniisterium Robót
Publicznych. Konstrukcja jego stanowi szkielet ze
słupów 5X5 cali!, z wewnątrz i z zewnątrz obity
podwójną szalówką, pomiędzy szalówką papa.
W ten sposób w ścianie otrzymuje sie 5 calowa
warstwa powietrza.

Dom Nr. 15. Ponieważ z bali 4X4 cali można
budować dwupiętrowe domy, przeto zbadana była
odpowiednia konstrukcja. W konstrukcji, tei oprócz
tego dążono do zmniejszenia wolnej przestrzeni
pomiędzy zewnętrznem i wewnętrznem oszalowa
niem do 214“. (W domu Nr. 14 było 5). W następ
stwie przekonano się, że dom ten okazał sie więcej
utrzymującym ciepło, niż dom pod Nr. 14.
Dom Nr. 14.

a) próżnia podzielona na warstwy poziomy po 1 m.. b) 2 war
stwy nasyconej tektury, c) warstwa nasyconej tektury.

Dom Nr. 17.

a) próżnia podzielona na warstwy poziome szer. 1 m„ b)
2 warstwy nasyconej tektury, c) 1 warstwa wojłoku.

a) próżnia podzielona warstwy poziome po 1 m.. b) war
stwy nasyconej tektury, c) warstwy wojłoku.

Dom Nr. 16. Konstrukcja podobna do poprzed
niego,, t. j. fachwerk z 4X 4 calowych bali; różni się
tern, że ma trzy szalówki i trzy warstwy papy.
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W ten sposób otrzymano dwie cienkie warstwy po
wietrza: jedna 1%, druga 116 cala grubości. W do
mu tym deski szalówki przybito gwoździami na
miejscu budowy do szkieletu, czem sie różnili od do
mu Nr. 14, w którym części ściany wraz, z oszalo
waniem jako gotowe dowożono do mieisca bu
dowy.

Pod względem konstrukcji przedstawia on szkielet
z bali 3X3 cali; szałówki dwie: zewnętrzna pod
wójna z podwójną warstwą papy, wewnątrz na pojedyńczo obita wojłokiem, warstwa powietrza 3 ca
le. Autor (Arch. A. Bugge) podaje, że tak lekka kon
strukcja mogłaby być celową tytlko w południowej
części Norwegii i to w miejscach, nie podlegających
bezpośredniemu działaniu wiatrów.

Dom Nr. 18. Dom wybudowany przez Akcyj
ne Towarzystwo Chnistiania systemu „Sporek-Haslund“. Konstrukcja normalizowana z 3-ch calowego
szkieletu, oszalowanego z obydwu stron podwójną
szalówką z podwójną warstwą papy w środku.
Warstwa powietrza 3 cale.

Dom Nr. 19. Dom ten był wybudowany przez
to samo towarzystwo, które budowało dom Nr. 18.
Konstrukcji nadano nazwę „system Phóni>x“. Szkie
let z bali 3 calowych, szalówek trzy, każda poje
dyncza, obita papą. W ten sposób osiągnięto dwie
warstwy powietrza grubości) PA cala każda.

Dom Nr. 18.

a) próżnia podzielona na warstwy poziome szer. 70 cm, b)
1 warstwa nasyconej tektury i 1 warstwa tektury zwyczaj
nej, c) 2 warstwy tektury.

Dom Nr. 17. Dom ten zbudowany w celu zba
dania domów tańszych od dotychczas opisanych.

Dora. Nr. 20.

a) próżnia podzielona na warstwy poziome po 70 cm., b) wy
prawa na siatce „Bakula**, c) 1 warstwa nasyć, tektury,
d) 1 warstwa tektury.

Dom Nr. 19.

a) 1 warstwa nasyć, tektury, b) 1 warstwa tektury, c) 1 war
stwa tektury.

Dom Nr. 20. Wybudowany również przez to
samo towarzystwo. System jak i domu Nr. 18 na
zwany „Spovck-Haslund“. Konstrukcja normalizo
wana z 3 calowych bali1, obitych z każdej strony po
jedynczą szalówką i papą. Warstwa powietrza 3 ca
le. Nazewnątrz, dom wyprawiony na siatce drew
nianej, nazwanej „Bakula". Siatka z ciężkich drew
nianych listewek; oczko siatki około 1 cm.2: Jilstwy
siatki wiązane drutem.
(C. d. n.)
„Wołyńskie Wiadomości Techniczne*1.
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Koionja Lubeckiego.

Obliczanie wysokości czynszu w domach nowobudowanych
przy pomocy kredytowej Komitetu Rozbudowy m. st. Warszawy.
Za podstawę obliczeń przyjmuje się mieszkanie
3 pokojowe z kuchnią, łazienką i ubikacjami, które
przyjęto pod uwagę przy wyznaczaniu norm, stoso
wanych przez Komitet.
Powierzchnia użytkowa wynosi
90
m. kw.
wysokość netto
2.80 m.
kubatura netto: 90X2,80 =
252
m. sz.
powierzchnia brutto (wraz z murami
ii klatką schodową)
126
m. kw.
wysokość brutto
3.50 m.
kubatura brutto 126 X 3,50=
441
m. sz.
stosunek kubatury brutto do kubatury
netto: 441 : 252 = 1,75.
stosunek kubatury brutto do powierzchni
netto: K : P = 441 : 90 = 4,91 m.7m.2
Koszt budowy jednego metra sz. brutto w do
mach zwartych wielopiętrowych o urządzeniach
nowoczesnych można przyjąć przeciętnie na 45 zł.
wraz z wszelkiemi niezbędnemi instalacjami (wo
dociąg, kanalizacja, wanna, klozet, instalacje elek
tryczne i gazowe).
W odniesieniu do jednego mtr. kw. powierzchni
netto mieszkania — koszt budowy wyniesie:
45 zł. X 4,91 = 221 zł. (1 m. kw. netto).
Do kosztu samej budowy należy doliczyć koszt
placu, który nie powinien przekraczać 20% kosztu
budowy:
221 X 1,2 = 265 zł. (1 m. kw.)

Na wysokość czynszu mieszkaniowego skła
dać się będą następujące czynniki:
1) oprocentowanie i amortyzacja kapitału bu
dowy,
2) koszty utrzymania domu,
3) podatki,
4) wynagrodzenie ii ryzyko właściciela domu.
Ad 1: Pożyczka Komitetu Rozbudowy wynosić
może 75% kosztów budowy wraz z placem, pozo
stałe 25% muszą być uzyskane z innych źródeł:
fundusz niskoprocentowy:
• 0.75X265=199zł.
fundusz wysokoprocentowy:
0.25 X 265= 66zł"
Oprocentowanie kapitału budowy, uzyskanego
jako pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego,
wynosi 6% rocznie; warunki amortyzacyjne nie są
narazie ustalone, przypuszczalnie oprocentowanie
wraz z amortyzacją wyniesie 8% rocznie:
0,08 X 199 = 15,9 złotych.
Oprocentowanie kapitału budowy z innych źró
deł, licząc najwyższy procent prawny 18% rocz
nie, wyniesie:
0,18 X 66 = 10,95 złotych.
Okres amortyzacji tej części' kapitału budowy
przyjmujemy na 25 lat:
66 : 25 = 2,64 zł.
Ponieważ budowa trwa w obecnych warunkach
przeciętnie dwa lata i, w tym czasie koszta opro
centowania kapitału nie amortyzują się , tę część
obciążenia budowy należy uważać jako dług krót-
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kotermiinowy i' amortyzację jego rozłożyć na ,'la't 5.
Liczymy, że połowa kapitału budowy obciążona bę
dzie procentami, w ciągu 2 lat trwania budowy:
2X0,5X (199X0,08+66X0,18)
■------------------------------------ :— = 26,85 : 5 = 5,37
5

Koszt czynszu Ad 1:
15,90+10,95 + 2,64 + 5,37 = 34.86 zł.
Ad 2: Koszty utrzymania domu (administracja,
dozorca, woda, kanały i t. d.) przyjmujemy w przy
bliżeniu na 20% od pozycji poprzedniej:
34,86 X 0,20 = 6,97 zł.
Ad 3: Ponieważ domy nowe w ciągu lat 10-ciu
po wykończeniu budowy nie podlegają w myśl usta
wy o rozbudowie .miast żadnym podatkom1, nie wli
czamy więc stąd żadnego obciążenia na wysokość
czynszu.
Ad 4: Jako wynagrodzenie właściciela domu
przyjmujemy 2% od kapitału budowy w stosunku
rocznym:
0,02 X 265 = 5.3 zł.
Razem koszt roczny czynszu w nowozbudowanym domu w odniesieniu do jednego mitr. kw.
powierzchni użytkowej, wyniesie:
34,86 + 6,97 + 5.30 == 47.13 zł.

a w stosunku miesięcznym:
47,13 : 12 = 3,94 zł. (1 m. 'kw. powierzchni) netto).
Koszt czynszu w odniesieniu do jednego mtr.
kw. powierzchni użytkowej mieszkań w stosunku
miesięcznym wg. stawek, stosowanych przez war
szawskie spółdzielnie mieszkaniowe w domach nowozbudowanych, wynosi:

1 pokojowe lokale od 3,25 do 3,75 zł. (1 m. kw.),
2
3,50 do 3,75 ,.
3,75 do 3,90 ..
3,80 do 4,00 ,.
4,00 do 4,20 .,
99

99

99

O

99

99

99

d

99

99

99

O

99

99

99

Koszt czynszu w domach warszawskich przed
wojną wynosił przeciętnie (wg. danych spisu miesz
kaniowego z 1919 r.) 1 rb. 80 kop. rocznie od jedne
go mtr. sz. mieszkania. Po przerachowaniu czynszu
tego w stosunku do jednego mtr. kw. powierzchni
użytkowej, oraz przy relacji na wartość obiegową
złotego, t. j. 1 rb. = 4,74 zł. obiegowych, wysokość
czynszu przed wojną wynosiła:
1,80 X3,00 X 4,74 = 25,6 zł. rocznie, czyli:
25,6 : 12 = 2,13 zł. (1 mtr. kw. powierzchni w sto
sunku miesięcznym).
Warszawa, dn. 1 lutego 1927 r.
Inż. Z. Slomiński.
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Plan robudowy i sprawa mieszkaniowa w wielkiej Warszawie.;
Warszawa przedwojenna była miastem fortecznem. Rozwój jej ograniczony był obronnym pasem
fortyfikacyj. Wielkie tereny w granicach miasta zaję
te były na obozy wojenne i esplanady forteczne (esplanada cytadeli na Żoliborzu, eksplanada praska,
niegdyś dzielnice mieszkaniowe wywłaszczone i zba.rzone, obóz wojenny na Mokotowie). Właściwe
miasto, mieszczące w sobie dzielnice handlowe
i przemysłowe, intensywnie zabudowane i' zamiesz
kałe, odcięte było- od dalszych przedmieść lin ją kolei
obwodowej, prowadzonej w terenite i pozbawionej od
powiednio1 urządzonych przejazdów. Swobodna ko
munikacja pomiędzy południowemi i północnemi
dzielnicami miasta istniała na krótkiej przestrzeni
pomiędzy dworcem Wiedeńskim i ul. Nowym Świa
tem.
Rozległe dzielnice zachodnie miasta, jak Wola
i Powązki, wprawdzie słabo zabudowane, ale z cha
otycznie rozrzuconemi zakładami przemysłowemi,
nie były wdzięcznym terenem dla zabudowania mie

szkalnego, podobnie jak i; lewe wybrzeże Wisły (Po
wiśle) z licznemi fabrykami, zatruwającemi swemi
wyziewami wyżej położone, najbardziej wartościo
we pod względem mieszkalnym dzielnice miasta.
Na prawym brzegu Wisły niewielka tylko część
Pragi mogła się zabudować. Najlepsze tereny za
jęte były przez esplanadę i urządzenia kolejowe
dworców Wileńskiego i Wschodniego. Przedmie
ścia Pragi, przeważnie nisko położone, nie nadawały
się do racjonalnego zabudowania. Powstawały tam
poza zakładami przemysłowemi' nędzne, przeważnie
drewniane osady, zamieszkałe przez najuboższą
ludność.
W rzeczywistości jedynem miejscem, nadającem
się na urządzenie dzielnicy mieszkaniowej, były te
reny, położone na południe Aleji Jerozolimskich
w kierunku Mokotowa. Tereny te zostały wkrótce
zabudowane bardzo intensywnie domami' koszaro*) Czyt.: ..Kronika Warszawy" N-r 4 z 1926 r.
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wemi, za wyjątkiem Aleji Ujazdowskich i kilku przy
ległych uliczek, które zachowały swój dawny par
ków o-willowy charakter.
Na urządzenie prawdziwych dzielnic mieszka
niowych o zabudowaniu przynajmniej półotwartem
(grupowem lub częściowo zwartem z ogródkami)
w ramach Warszawy przedwojennej miejsca nie
stało.
Inicjatywa prywatna niektórych właścicieli ma
jątków ziemskich zakładania w okolicach Warszawy
osiedli mieszkaniowych na wzór miast-ogrodów,
z powodu braku kapitału, dogodnej komunikacji
i niechęci mieszkania poza miastem, nie dala poważ
niejszych wyników i ograniczyła się do powstania
letnisk dla mieszkańców sezonowych.
Z chwilą, kiedy, po odzyskaniu niepodległości
Polski, Warszawa została stolicą wielkiego państwa,
wyłoniła się konieczność stworzenia planu przebu
dowy i rozbudowy miasta, które na podstawie ana
logii z rozwojem innych stolic europejskich może się
w przeciągu niewielu dziesiątków lat stać zbiorowi
skiem wielomilionowej ludności.
Moment do tworzenia takiego planu był korzy
stny, bo zastój ruchu budowlanego, spowodowany
skutkami wojny, dawał możność do spokojnego i niedorywczego rozwiązania wielkiego zadania urbani
stycznego.
Z inicjatywy warszawskiego Koła Architektów
rozpoczęte, następnie przez Biuro Reg. Magistratu
kontynuowane1, prace idą w kierunku stworzenia pla
nu wytycznego rozbudowy miasta, któryby obejmo
wał regulację, t. j. projekt sieci ulic, stwarzający naj
lepsze warunki (koimuiniJkacyjne, zabudowania, t. j.
stworzenia bloków budowlanych, dających się ra
cjonalnie zabudować, planu strefowego, t. j. rozmiesz
czenia i określenia sposobu zabudowania pod wzglę
dem przeznaczenia (dzielnice handlowe, przemysło

Kolonia oficerska.

we, mieszkalne, parki i t. d.) i intensywności zabu
dowania (gęstość zabudowania i wysokość budowli).
Plan taki silą rzeczy nie może być sztywnym
schematem, ale przy zachowaniu danych zasadni
czych musi mieć możność w swoich szczegółach do
przystosowania się do potrzeb życiowych.
Przystępując do sprawy mieszkaniowej, należy
stwierdzić, że najważniejszem zadaniem urbanisty
jest właściwe rozmieszczenie w planach miasta dziel
nic mieszkaniowych w stosunku do warsztatów pra
cy. Ten rozdział miejsc spoczynku od miejsca pracy
musi być taki, ażeby ludności pracującej, zwłaszcza
niezamożnej, umożliwić dostęp do swych warszta
tów bez nadmiernej straty czasu i> energji. Jakkol
wiek nowoczesne środki: komunikacyjne dają moż
ność przebywania szybko, wygodnie i niedrogo
wielkich przestrzeni, to jednak praktyka wykazała,
jak trudną rzeczą jest w określonych porach dnia
przenosić z miejsca na miejsce setki tysięcy pracow
ników. Dlatego w planie regulacyjnym wszystkie
centra pracy, a zwłaszcza przemysłowe powinny
znajdować się w łączności' z osiedlami, urządzonemi
i przystosowanemu do potrzeb mieszkaniowych lud
ności, wi nich pracującej.
Biorąc powyższe pod uwagę, plan wytyczny
ograniczył możność powstawania wielkich zakładów
przemysłowych w dzielnicach zachodnith, przezna
czając je tylko dla wielkich zakładów fabrycznych.
W ten sposób tworzy się dzielnicę mieszaną, t. j. nie
wielkie i nieszkodliwe dla otoczenia warsztaty pra
cy, w otoczeniu dzielnicy mieszkaniowej, zamieszka
łej przez ludność na miejscu swego zajęcia (Ochota,
Czyste, Wola, Koło).
Przy projektowaniu ulic i bloków w powyż
szych dzielnicach, zwrócono uwagę na to, ażeby na
dawały się do zabudowania domami z malemi miesz
kaniami.
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Śródmieście Warszawy, zabudowane nierówno
miernie, w znacznej swej części przebudowane i ka
tastrofalnie przeludnione. Powiększenie istniejących
domów i zabudowanie niewielkiej ilości wolnych
gruntów budowlanych. W miarę rozwoju miasta
śródmieście przemieni się w dzielnicę interesów. Nie
wielkie tereny, dotychczas niezabudowane, na Skar
pie i wybrzeżu Wisty, na których zabudowanie nie
może być intensywne, nie odegrają roli w bilansie
mieszkaniowym Warszawy.
Wielkie tereny państwowe na Mokotowie
w znacznej części przeznaczone zostały na parki, po

zostałe zaś części na zabudowania gmachami użyt.
publ. (urzędy centralne i wyższe instytucje nauko
we)1. Na cele mieszkaniowe przeznaczono bloki w są
siedztwie projektowanego parku (Kolonja Staszica.
Lubeckiego, spółdzielnie mieszkaniowe przy ul. Fil
trowej).
W kierunku południowym, wzdłuż ul. Puław
skiej, ciągną się rozległe tereny Wierzbna i Henry
kowa, na których zaprojektowano dzielnice miesz
kaniowe. Są to jednak przedsiębiorstwa parcelacyjne prywatne, które zeclicą niewątpliwie ciągnąć
ze sprzedaży gruntów znaczne zyski. Dlatego ko-
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niecznem wydaje się uwzględnienie w granicach te
renów państwowych potrzeb mieszkaniowych sfer
urzędniczych i akademickich, związanych ze swojemii ogniskami pracy.
Tereny, położone bliżej Wisły (Sielce. Czernia
ków) w danej chwili, ze względu na niskie położe
nie, tylko w małej części nadają się na zabudowanie
i powstawać tam mogą niewielkie osiedla mieszka
niowe z zabudowaniem willowem.
Pod względem przestrzeni najrozleglejsze są te
reny państwowe na Żoliborzu i Bielanach (pola wo
jenne Bielańskie j Powązkowskie). Położone wyso
ko, w sąsiedztwie lasku Bielańskiego od strony
wschodniej i' pól przyległych wiosek od strony za
chodniej. przy doskonałych warunkach klimatycz
nych, nadają się do urządzenia wielkiej dzielnicy
mieszkaniowej. Wadą ich jest niekorzystne położe
nie pod względem komunikacyjnym, są bowiem od
dzielone od miasta koleją obwodową. Poprawa na
stąpić może po urządzeniu wiaduktów, przechodzą
cych nad torami kolejowemi i zrealizowaniu wielkiej
arterii komunikacyjnej (N — S), łączącej w prostej
linji północne krańce miasta z południowemu
Jak należy projektować dzielnice mieszkaniowe?
Dotychczas sposób zabudowania miasta przy
stosowany był do potrzeb nielicznej garstki ludno
ści. Przy szerokich ulicach panował głęboki blok
budowlany.
Obecnie plany zabudowy dzielnic mieszkanio
wych biorą pod uwagę możność stworzenia sposo
bu zabudowania najkorzystniejszego pod względem
światła i dopływu powietrza. Bloki budowlane pro
jektowane są nieglębokie (50 — 60 m.) tak, ażeby
uniemożliwić budowanie oficyn z mieszkaniami pod

wórzowemu Podwórza łączą się z sobą i tworzą
dobrze oświetlone i przewietrzone pasy, na któ
rych powstać mogą zieleńce.
Podział na ulice komunikacyjne i mieszkanio
we umożliwia zakładanie tych ostatnich w wymia
rach skromnych i niekosztownie. Dla każdej dzielni
cy projektuje się ośrodki, których celem jest pokry
cie potrzeb fizycznych i kulturalnych mieszkańców.
Właściwie rozmieszczone i odpowiednio szerokie,
arterje komunikacyjne łączą dzielnice mieszkaniowe
z miastem j. okolicami’ podmiejskiemu Szybkość roz
woju miast nie da się cyfrowo określić. Należy jed
nak przypuszczać, że na podstawie doświadczeń, za
czerpniętych z historji wielkich miast, że, w miarę
rozwoju ekonomicznego i kulturalnego', miasto wła
ściwe (City) zamieniać się będzie w dzielnicę inte
resów, a mieszkańcy dotychczasowi emigrować bę
dą w dalsze dzielnice. Samo City, sądząc również
na podstawie praktyki1, nie będzie miato tendencji do
zbytniego rozszerzania, ale, przez bardziej celowe
zabudowanie, powiększy swoją pojemność.
Dla rozwoju tego, który nie uznaje granic admi
nistracyjnych, tylko geograficzne, musza być stwo
rzone wielkie rezerwy terenowe. Możność nieogra
niczonego i niewłaściwego zabudowywania tych re
zerw winna być w drodze ustawodawczej zabroniona.
Dla umożliwienia prowadzenia gminie przewi
dującej polityki terenowej, obliczonej na dłuższy
przeciąg czasu, koniecznem jest nieograniczanie sic
do projektów regulacyjnych miasta w granicach ad
ministracyjnych, ale do opracowania planów wy
tycznych. uwzględniających przestrzenie w promie
niu, obejmującym sferę najszerszego rozwoju Wiel
kiej Warszawy.
J. Jankowski.
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Spółdzielnia mieszkaniowa „Zdobycz Robotnicza".
Spółdzielni mieszkaniowej „Zdobycz Robotnicza'1 zostały przydzielone tereny, położone poza
obrębem granic Wielkiej Warszawy, na Polach Bie
lańskich, tuż przy limji granicznej, na lewo (idąc
z Warszawy w stronę Młocin) w odległości około
500 metrów od szosy Marymonckiej, a 7 kilometrów
od centrum Warszawy. W skład 100.000 m2, przy
dzielonych spółdzielni, wchodzą działki 1, 2, 3, 4 j 5.
Działki 1 ii 2 położone są na terenie dość równym,
reszta zaś działek posiada teren falisty.
Na powyższych działkach zaprojektowano: 46
domó\v, z czego> 11 koszarowych, 12 szeregowych,
23 bliźniaczych.
Przy projektowaniu zostały
uwzględnione wymagania Władz Nadzorczych i ży
czenia członków udziałowców.
O ile udziałowcy dążą do- budowania domów
przeważnie bliźniaczych, o tyle Władze ze wzglę
dów ekonomicznych żądają budowy domów kosza
rowych względnie szeregowych.
Amatorów na mieszkania w domach koszaro
wych Spółdzielnia dotąd nie znalazła. Tłomaczy się
to tern, że każdy, kto godzi się zamieszkać w takiej
odległości! od Warszawy, chciałby mieć to, co tak
pociąga wielu ludzi — to jest własny dach nad gło
wą, z działką gruntu tuż przy mieszkaniu-, które
wspólnie stanowią odrębną całość-zagrodę.

Jak już zaznaczyłem wyżej, tereny, przydzielo
ne spółdzielni, są oddalone od szosy, toru- kolejowe
go -i- wodociągu o 500 metrów, przeto- spółdzielnia
musiala liczyć na koszta przeprowadzenia na teren
budowy o-dnogii kolejowej i wody, co- nie pozwalało
już na wykonanfe robót niwelacyjnych działek 3. 4
1 5, -i dlatego- Spółdzielnia zmu-szona była zmienić
pierwotny-pian zabudowy; grupując bud-ynkil różnych
typów1 na jednej działce.
Obecnie buduje się: budynek „B“ — dom par
terowy z mansardem, 14 mieszkań dwu-poko-jo-wych;
2 bu-dynki parterowe z mansardem po- 10 mieszkań
jednopokojowych; budynek LX dom piętrowy, 12
mieszkań trzypokojowych; budynki B X ii B XI, do
my bliźniacze, parterowe, z mansardem, mieszkania
dwup-okoj-o-we; budynek C XI, C XII ij C XIII domy
bliźniacze piętr-owe, mieszkania trzypokojowe.
Domy A X szeregowe po 10 mfeszkań jednopo
kojowych.
Wejście od ulicy do si-onk-i, a następnie do kuch
ni- — jadalniSionka oświetlona górnem światłem nad drzwia
mi wejściowemii, jest dostatecznie -obszerna dla
umieszczenia wierzchniego okrycia. Kuchnia — ja
dalnia o- pow. 20.4 m2, oświetlona jest oknem weneck-iem (wym- 1.66 X 1.67 m); z jednej strony w ro-
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Ten, kto zadowoli się mieszkaniem w domu ko
szarowym, nie ze-chce mieszkać w takiej odległościod miasta, mając możność znaleźć mieszkanie w do
mach koszarowych, budujących się tirż pod miastem.
Wychodząc z powyższego- założenia-, Spółdziel
nia zajęła się opracowaniem jedynie typu domów
szeregowych i bliźniaczych.
Pierwotny plan zabudowy przewidywał więcej
jednostajny sposób zabudowania ulic, niż to- obecnie
widzimy na- planie. Ulicę ,,E“ (szerokości! 10 met
rów) projektowano- zabudować domamii piiętrowemi,
bliźniaczemi-, z mieszkaniami! po 3 pokoje; ulicę , F“
(szerokości 6 metr.) domami szeregowemil (parter
z mansardem), z mieszkaniami dwupokojowemi;
ulicę „H“ (szerokość 6 metr.) -domami szere-gowemi,
parterowemu (jak na planie) z mieszkaniami- jedno
pokojowemu ulicę „B“ piętrowemi- domami szeregowemi i- bliźniaczemi z mieszkaniami- trzypokojowe-mi; ulicę „K“ — domami- bliźniaczemi1, pa-rterowemil z mansardem, o mieszkaniach dwupokojowych.
Wobec tego, że spółdzielnia otrzymała w 1926
roku ograniczone kredyty, trzeba było zmienić plan
zabudowy tak, aby na działce 2 wybudować wszyst
kie typy domów, na których wybudowanie spółdziel
nia otrzymała fundusze.

gu pomieszczony trzon kuchenny z piecem, który
ogrzewa kuchnię — jadalnię j zmywalnię, z drugiel
strony schody, prowadzące do sypialni-, umieszczo
nej na poddaszu-.
Trzon kuchenny łącznie z piecem i obmurowa
nym kotłem z wodą w zmywalni tak jest połączony
kanałami dymowemu! ii uzbrojony zasuwami-, że moż
na gorące gazy z pod paleniska w kuchni- kierować
czy bezpośrednio do komina, czy też o-grzan-ia pieca
lub w-ody w kotle w zmywalni-. Nad trzonem ku
chennym umieszczony jest: kaptur blaszany, którego
wylot wchodz-ii do kanału wentylacyjnego- — w ten
sposób wszelka para- i zapachy kuchenne mają swe
ujście i nie zanieczyszczają powietrza w pokoju.
Kuchnia — jadalnia służy rodzinie do- pracy codzien
nej, do gotowania strawy, jako jadalnia i- jako pokój
gościnny.
Wszelka brudna robota, zmywanie statków, ora
nie bielizny odbywa się w zmywalni.
Zmy-walni-a mieści się tuż przy kuchni (o- po
wierzchni 6.4 m2), posiada podłogę niewrażliwą na
wodę, nicplamiącą się i łatwą do- wymycia; posiada
kocioł z ciepłą wodą, zlew i- wannę do kąpania.
Wanna w dzień powszedni przykryta jest bla
tem i służy jako stół.
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W razie kąpieli blat ten podnosi się na ścianę, do
której może być odpowiednio przymocowany. W ra
zie prania na wannie ustawia się odpowiednio urzą
dzone balje. Zmywalnia posiada dobrą wentylację,
aby para nie przenikała do sąsiedniego pokoju.
Z kuchni — jadalni korytarz prowadzi do wyj
ścia do ogrodu. Z tego korytarza jest wejście do
wygódki i do piwnity.
Sypialnia, która mieści się na poddaszu (pow.
18 m2), oświetlona jest podwójnem oknem, wycho
dzące™ na południowo-wschodnią stronę.

Wysokość izb parterowych stanowi 3 metry,
w poddaszu zaś 2.80 m.
Do każdego mieszkania przydzielony jest pas
gruntu o powierzchni 200 m2. Pas gruntu, jakkol
wiek: niewidki'. służy za przynętę dla robotnika —
daje mu możność na wiosnę i latem zapełnić czas po
8-miogodzinnym dniu pracy, daje możność dodatko
wego zarobku i tworzy miejsce zabaw dla dzieci,
a dla starszych miejsce wytchnienia po ciężkiej
pracy.
Już. arch. Z. Dzierżawski

Współczesna reklama świetlna.
Zachwalanie towaru przez kupca szerokiej tpubliczmościi, już od najdawniejszych czasów nosiło
charakter aiajdobitiiiej się streszczający w łacińskiem słowie „reclamare-*. Właściwy sens tego
słowa da się określić pojęciem wykrzykiwania lub
wywoływania. Starożytne i średniowieczne rynki
handlowe dobrze znały instytucje kupieckich wy
woływaczy, a nawet dziś jeszcze, w kraiach o za
cofanej kulturze handlowej, możemy sic spotkać
na jarmarkach i targach z typowymi przedstawicie

lami tego sposobu zachwalania towarów. Nawet
Warszawa nie jest wcina od plagi ulicznych prze
kupniów donośnie zachwalających swoie towary
,rek wsPol^esnego miasta, gorączkowy
ruch uliczny, sprawia, ze ten rodzaj zachwalania to
warów nie robi już wrażenia na publiczności., której
ucho jest przeładowane masą dźwięków i szumu
wLkaSSto.00™
na zjaRolę dawnego „wywoływacza**, rolę krzykli
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wego chwalcy towaru obejmuje dziś, jako najnow
sza zdobycz techniki reklamowej, wywoływacz
„świetlny". Życic współczesnego miasta bije najgorętszem tętnem dopiero z nastaniem zmroku
i właśnie wieczorem, pracująca w ciągu dnia i przy
kuta do swoich warsztatów, szeroka publiczność
wylęga na ulice miasta i przy tej sposobności czyni
zazwyczaj niezbędne zakupy. I w 'tym, dla rekla
my kupieckiej najbardziej -odpowiednimi momencie,
występuje na wildowtaię współczesny wywoływacz
świetlny. Jaskrawem światłem nisze na fasadach
domów lub na specjalnych ekranach reklamowe ha
sła firm handlowych. Doborem efektów świetl
nych, m-oz-ajką kolorów przykuwa uwagę płyną
cych po ulicach 'tłumów publiczności.
Efektowne i celowe, oparte na psychologicz
nych podstawach, urządzenia reklam świetlnych
stały się możliweimi dopiero- przy dzisiejszym sta
nie techniki -oświetleniowej głównie dzięki roz
wojowi światła elektrycznego. W urządzeniach re
klamy świetlnej, rozróżniamy parę zasadniczych
typów. Zastrzegamy się pirzytem, że racjonalnie
'oświetlenie wystaw sklepowych, aczkolwiek sta
nowi bardzo ważny czynnik reklamy kupieckiej,
wkracza w o-sobną dziedzinę, z charakteru swego
odrębną od właściwej reklamy świetlnej, i dlatego
musi- być traktowane oddzielnie. Pod reklamą
świetlną w ścisłem tego słowa znaczeniu, będziemy
zatem rozumieli-: a) Transparentowe oświetlenie
szyldów firmowych, oraz wszelkiego rodzaju trans
parenty reklamowe: b) szyldy o literach, złożo
nych 'z szeregu żarówek elektrycznych o świetle
stałem, jedno- lub różnokoło-rowem; c) jakież szyl
dy o świetle zmienneim; d) napisy reklamowe
o świetle w najrozmaitszy sposób znikającem
i znów się pojawiającem; e) napisy złożone z tak
zw. liter uniwersalnych; f) napisy względnie figury,
złożone z rurek świecących; g) oświetlenie ituminacyjne całych budynków lub fa-sad, bram tryum
falnych, pomników i t. p.; li) rozmaite pomysłowe
przyrządy reklamy świetlnej, w istocie swej przy
pominające wyświetlanie fiiirnu, wreszcie i) reklama
zapomocą filmu w klitno-teatrach.
Najprostszym -i najmniej skomplikowanym
technicznie środkiem reklamy świetlnej jest trans
parent. W istocie swej jest to skrzynia, której
frontowa ściana jest sporządzona ze szklanej szyby,
na której wymalowane są litery, względnie godła
i figury, stanowiące treść reklamy i to zależnie od
wymagań w formie pozytywu Hub negatywu. We
wnątrz skrzyni, za szybą, stanowiącą istotę szyldu
czy reklamy, znajduje się szereg żarówek jasnych,
w ten sposób rozmi-esizczcnych i dobranych, aby
treść napisu względnie rysunek występowały -moż
liwie plastycznie, zaś światło wyświetlające było
możliwie dyskretne i przy całej żądanej jasności
■łagodne i spokojne. Urządzenie 'transparentów nie
wymaga żadnych specjalnych aparatów instalacyj
nych i w tym wypadku mogą być użyte wszelkie
go rodzaju żarówki jasne, których ilość, wielkość
i natężenie światła są tylko 'zależne od wielkości
transparentu. Typowymi przedstawicielami rekla
my transparentowej są w Warszawie świetlne słu
py przystanków tramwajowych.
Inaczej się rzecz ma, o ile chodzi o konstruk
cję liter, stanowiących nazwę firmy względnie na
pis reklamowy, (złożonych z poszczególnych żaró

wek. W tym wypadku żarówki większe zastoso
wania mieć nie mogą, gdyż litery wypadlyby nie
zgrabnie. Nadto dla osiągnięcia należytego efektu,
lingę świetlne, stanowiące litery, muszą bvć mo
żliwie ciągłe i dlatego tu -najlepiej używać większej
ilości małych żarówek, łączonych zazwyczaj
w szeregi. Ponieważ żarówki, składające w itym
wypadku litery, są z konieczności narażone na
bezpośrednie oddziaływanie wpływów atmosfe
rycznych, należy więc zwróc-ić baczną uwagę na
odpowiedni dobór zarówno samych żarówek jak
i gniazdek, w których mają one być osadzone.
Gniazdka te muszą być z reguły porcelanowe i do
skonale dopasowane do cokołów żarówek, tak aby
chroniły -zewnętrzne części metalowe żarówek od
działania wilgoci.
O ile chodzi o- większe litery, umieszczane za
zwyczaj na krawędzi dachów, mogą być użyte
większe lampy. Przez zastosowanie specjalnych
przyrządów, przerywających prądt mogą być
stwarzane -najrozmaitsze efekty świetlne iak n, p.
kolejne świecenie poszczególnych 'liter napisu, co
wywołuje wrażenie, jakgdyby słowa bvłv pisane
niewidoczną ręką, lub gdy napis składa sie z części
o różnych kolorach, zaświecanie jednego koloru
przy rówinoczesnem gaśniięciu drugiego. Współ
czesna technika daje w tym kierunku wprost nieo
graniczoną możność stwarzania najrozmaitszych
i nieraz bardzo skomplikowanych kombilnadii. Dość
powiedzieć, że w wielkich miastach na zachodzie
nierzadko można sp-o-tkać tego rodzajiu napisy re
klamowe, składające się z 3 do 5-ciu tysięcy żaró
wek, przyazem aparaty, przerywające prąd, posia
dają od 300 do 500 kontaktów.
Do bardziej skomplikowanych i drogich insta
lacji należy reklama „świetlna" zapomoca t. zw. li
ter uniwersalnych. Szyld reklamowy tego rodzaju
złożony jest z 36 do- 45 ramek, umieszczonych
w -dwa lub 'trzy rzędy. Każda ramka składa się
z 23 do 29 pól, na których umocowane są poszcze
gólne żarówki, połączone z odpowiednim aparatem,
Włączającym i przerywającym prąd. Dzięki1 spe
cjalnej konstrukcji tych aparatów można przy za
stosowaniu odpowiednich szablonów, stwarzać
w każdej-ramce, stanowiącej taką jedlna literę uni
wersalną, kombinacje), obejmujące cały alfabet liter,
wszystkie cyfry i znaki pisarskie. Również można
nadać wyświetlanemu napisowi charakter rucho
mego, przesuwającego się od jednego brzegu szyl
du do drugiego. Takie napisy „wędrowne1* wywo
łują bardzo efektowne wrażenie. Pomimo znacz
nych kosizltów tego rodzaju reklamy świetlnej znaj
duje -ona coraz większe zastosowanie ,j. n. p. Berlin
posiada już takie instalacje, złożone z niemniej jak
26.000 żarówek. W Warszawie mamy -takie rekla
my na rogu ul. Marszałkowskiej i Ale.ii Jerozolim
skich vis a vis Dworca Głównego.
O ile chodzi o -dobór odlpowiednich żarówek
dla wyżej przytoczonych rodzajów reklamy świetl
nej, to dla większych rozmiarów najodpowiedniej
sze będą żarówki o spiralnem uzwoicmu nitki
w formie dziś najnowszej, przypominającej nieco
wydłużoną kroplę lub w formie kuli o średnicy od
53 do 55 mm. i natężeniu światła 15 watt. Dla mniej
szych rozmiarów szyldów, najstosownidisze będą
małe żarówki- 14 wo-llt 5 watt, w formie małych ku
lek o średnicy 30 mm. i długości wraz z cokołem
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50 min., lub też małych gruszek o średnicy 26 mm.
i długości 60 mm., zaopatrzone w oprawki (cokoły)
„Mignon". Żaróweczkt 'te nadają się nawet do 'naj
mniejszych liter, lecz mogą być równie dobrze za
stosowane do 1'ite'r większych i. grubszych, gdyż
wówczas można je umieszczać w dwa lub więcej
rzędów obok siebie. Taki układ pozwala znów przy
zastosowaniu odpowiednich „przerywaczy" prądu,
na stwarzanie najrozmaitszych efektów świetlnych,
r. p. naśladowanie płynącej fali. Hub przy użyciu ko
lorowych żarówek naśladowanie tęczy i t. id. Ponie
waż opisane powyżej małe żaróweczki obliczone
są na niskie napięcie prądu, o ilezatem instalacja
nie posiada odpowiedniego transformatora prądu,
należy żarówki łączyć w serje o ilości sztuk, za
leżnej od napięcia prądu miejskiego, n. p. przy na
pięciu 120 wolt po 9 sztuk, przy 220 woltach po 16
w szeregu. Gdy chodzi o wywołanie efektów barw
nych, żarówki muszą być kolorowe. Istnieją
wprawdzie z naturalnego kolorowego szkła, lecz są
drogie i przytcm szkło takie pochłania bardzo dużo
promieni świetlnych. Powszechnie zatem, dla
oświetlenia reklam kolorowych używa się żarówek
ze zwykłego szkła pokolorowanych na dowolne
kolory. Żarówki takie są tańsze od żarówek ze
szkła naturalnego, dają możność zastosowania
wielkiej litości barw, a przytem na żądanie kolory
mogą być zmyte i zamienione na inne.

Również do drogich efektów świetlnych należą
reklamy, składające się z t. zw. „światła rurkowe
go". Są to rury szklane, napełnione odpowiednim
gazem, który pod działaniem prądu o bardzo Wyso
kiem napięciu (1000 wollt na każdy metr bieżący ru
ry, użytej do ukstałtowania 1-iiter czy figur rekla
my), świeci światłem kolorowem, którego barwa
zależną jest od rodzaju gazu, napełniającego rury.
Z powodu wielkich kosztów instalacji, reklama ta
ma małe zastosowanie, temibardzie.i że identyczny
efekt świetlny można otrzymać, umieszczając we
wnątrz rury szklanej sznur, na którym są przymo
cowane małe żarówki, połączone w serie. Daje to
możność zastosowania najdowolniejszych kolorów,
ułatwia wymianę uszkodzonych żarówek bez zmia
ny całej instalacji, pozwala na użycie prądu każde
go normalnego napięcia i kosztuje znacznie taniej.
Do oświetlenia ilumiinacyjnego fasad i kontu
rów' budynków, bram, pomników i t. p. używa się
podobnież sznurów, na których nanizane sa podob
nie jak perły na nitce, gniazdka, przeznaczone do
umieszczania żarówek. Sznury takie łatwo przy
mocowywać do fasad, można je rozwieszać w for
mie dowolnych figur, festonów, girland i t. p. Rzecz
prosta, że instalacje takie noszą charakter prowizo
ryczny i nie są trwałe.
Jakeśmy wyżej wspomnieli, istnieją nadto
przyrządy, w których tekst reklamowy przesuwa
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się -przed oczyma publiczności ma ekranie lub trąmispareinicie. Do wyśwetlania 'takfchi reklam służą
przyrządy i aparaty projekcyjne, w rodizaiu latarń
czarnoksięskich lub małych aparatów kinowych.
Nieraz tego rodzaju reklamy spotykamy w oknach
wystaw sklepowych. Żarówki używanie w tym wy
padku, należą do specjalnego tyipu żarówelk projek
cyjnych.
Już z powyższego, krótkiego przeglądu naj
ważniejszych typów reklamy świeltlinej wynika,
jak obszerną skalę efektów oma obejmuje i_ jak
wdzięczne przedstawia pole dla pomysłowości- za
równo technika oświetleniowego jak i arltvsty-dekoratora, projektującego daną reklamę. Rozwój re
klamy świetlnej w Polsce natrafia jeszcze na pewne
przeszkody, które niewątpliwie w najbliższej przy
szłości będą zwolna usuwane. Pomiliaiac ciężki
jeszcze stan finansowy naszego kupleotwa, który
zmusza je do ograniczania się w wydatkach na re
klamę, elektrownie naszych nawet wielkich miast
nie posiadają jeszcze dostatecznych rezerw energji
elektrycznej, które są potrzebne do zaopatrywania
konsumenta nietylko w najkonieczniejszy dla
oświetlenia użytkowego prąd, ale także dla należy
tego rozwoju reklamy świetlnej. Często Zarządy
komunalne wychodzą z założenia, że zużywanie
prądu na inne cele, poza ściśle użytkowanemi, jest lu
ksusem. A jednak reklama świetlna jest obecnie naj
bardziej skutecznym środkiem w walce konkuren
cyjnej kupiectwa i pod względem swei wartości
akwdzytorskiej przewyższa znacznie wszystkie in

ne rodzaje reklamy. Powiększenie zatem rezerw
energji elektrycznej w elektrowniach miejskich dla
celów obfitszego niż dotychczas zaopatrywania
konsumentów nietylko w prąd, przeznaczony do
oświetlenia ściśle użytkowego, ale (także dla celów
reklamowych, leży w obopólnym interesie zarów
no władz komunalnych jak i ogółu kupiectwa. Prąd
dla celów reklamowych nie powinien bvć trakto
wany jako luksus, na który tyillko nieliczni mogą so
bie pozwolić, naodwrót: prąd ten wiluien bvć mo
żliwie udostępniony dla 'szerokich mas kupiectwa.
Nie potrzeba chyba dodawać, jak ważnym czynni
kiem w kierunku podniesienia wspaniałego i -este
tycznego wyglądu uili-c i placów współczesnego
miasta, może się stać reklama świetlna. Chodzi tyl
ko o to, aby z jednej strony stworzono odpowied
nie warunki po ternu, udostępniające korzystanie
z prądu w szerokich granicach, z drugiej zaś: aby
w projektowaniu i rozmieszczaniu obiektów rekla
my świetlnej, stanowiącej jeden z najważniejszych
działów tego- wielkiego zagadnienlia. jakiem się sta
je słuszna troska władz komunalnych o estetyczny
wygląd miasta. MFejmy nadzieję, że w miarę roz
woju elektryfikacji naszego kraju, zagadnienie obfi
tego zaopatrzenia miast w rezerwy prądu, przezna
czone dla celowej propagandy i reklamy świetlnej,
znajdzie dostateczne zrozumienie wśród miarodaj
nych czynników, które będą pracować nad tern,
aby nasze mia-std a zwłaszcza -stolica, mogły pod.
tym względem dorównać miastom Europy zachod
niej.
Inż. Rapp.

Polski przemysł żelazny w cyfrach.
Jedną z najpoważniejszych gałęzi naszego prze
mysłu jest niewątpliwie hutnictwo żelazne. Zatrud
nia ono dziesiątki tysięcy pracowników i daje byt
conajmhieij pięciokrotnej rzeszy ich rodzin, ai w bi
lansie handlowym Rzeczypospolitej stanowi po
zycję zgoła doniosłą, wypowiadającą -się w dziesiąt
kach tysięcy wagonów tworzywa wywozowego,
w postacii przeważnie pełnych lub półfabrykatów.
Słuszną zatem rzeczą jest, aby czasopismo za
wodowe „Polski Przemysł Budowlany" poświęcił
nieco miejsca il uwagi tak poważnej dziedzinie na
szego życia gospodarczego. Po źródłowe informa
cje w tej mierze zwróciliśmy sie do Zarządu
Związku Polskich Hut Żelaznych w Warszawie,
gdzie zastępca Dyrektora, p. St. Dzik, z całą goto
wością udzieli1! nam wszelkich proszonych wy
jaśnień, które w zwięzłym szemacie przytaczamy
poniżej. Niema w nich ani- trochę frazeologii, brak
pawet cienia jakiejś chełpliwości czy chęci- auto
reklamy — są natomiast ścisłe dane cyfrowe, mó
wiące same za siebie. W świetle tych dat staty
stycznych polskie hutnictwo żelazne wykazuje
świetny rozwój i- rokuje, jaknajlepsze widoki na
przyszłość.A oto na czem opieramy to- twierdzenie:
Wydobycie rudy.
0/
/(>
Rok
Tys. ton
100
449
1913
90.2
1922
405
101.1
454
1923
65.0
1924
292
1925
47.2
212
314
69.9
1926

Dostateczne zasoby posiadanego przez Polskę
węgla kamiennego i koksu zapewniają pod tym
względem hutnictwu niezależność od zagranicy,
a tani i odznaczający się pracowitością robotnik
polski f inżynier powiększają szanse dalszego nor
malnego rozwoju tej gałęzń przemysłu. Jedylnym
szkopułem (obok braku wysokoprocentowych rud)
jest niewystarczająca podaż na rynku wewnętrz
nym złomu żelaznego, konsumowanego przez hut
nictwa w dużych ilościach.
Niżej podane zestawienie przedstawia ilości
złomu żelaznego, dowiezione do- wszystkich hut
polskich w ostatniem trzechleciu:
Dowóz złomu w T.
Krajowe Zagraniczne Razem
r. 1924
417.555
153.735
263.820
503.648
r. 1925
346.523
157.125
507.039
323.649
183.390
r. 1926
Widzimy, że Polska rok rocznie dowozi z za
granicy ca- 35% konsumowanego przez huty starego
żelaza. Dotąd import tego artykułu pochodził głów
nie z Niemiec, które na mocy Polsko-Niemieckiej
Konwencji! Genewskiej obowiązały sic dostarczać
hutom województwa Śląskiego do 235 tys. ton. rocz
nic starego żelaza. Konwencja ta. obowiązuje obie
strony do dn. 20 czerwca 1927 roku. Po upływie
więc tego terminu kwestja starego żelaza dla Pol
ski- wobec istnienia -prawdę wc wszystkich Krajach
Europy reglamentacji- handlu zagranilczmcg-o -starem
żelazem, stanic się bardzo aktualną.
W przewidywaniu trudności, jakie mogą się na
sunąć w rozwiązaniu sprawy zaopatrzenia butni-

ćtwa w stare żelazo, niektóre huty polskie zwięk
szyły wytwórczość wielkopiecową z zamiarem
oparcia produkcji 'stali na surówce, jako słownym
materiale wyjściowym. Poniższe zestawienie daje
obraz wytwórczości surówki, handlu zagranicznego
i konsumeji na głowę ludności w Polsce w ostatnim
czteroletnim okresie po wojnie światowej.
Wytwórczość Import Ekspm Zużyto w Krsju Konsumcja
T.
T
T.
T na głowę lud. w klg

W związku ze wzrostem produkcji stali zlew
nej wzmogła się także wytwórczość walcowni,
które w roku 1926 osiągnęły 47,3% wytwórczości
przedwojennej.

Produkcja wyrobów walcowanych.
o//n
Tonny
1913 r.
1.198.524
100
1922
747.617
62.38
1923
777.460
64.87
1924
470.859
39.28
1925
585.834
48.88
1926
567.381
47.3

1923 r. 520.449 89.178
487 609.140
22,43
1924 r. 335.992 19.636 8.799 346.829
12,18
1.715 326.988
1925 r. 314.689 14.014
11,32
1926 r. 327.065
4.485 16.179 315.371
10,78
. Rozwój! produkcji wielkopiecowej (surówka że
lazna odlewnicza w gęsiach, w odlewach z wielkiego
Przeciętna
pieca, martinowska i bessemerowska, tomasowska,
miesięczna
specjalna: zwierciadilana, manganowa) w poszcze
1913 r.
99.877
100
gólnych miesiącach roku ubiegłego ilustrują dane:
1926 r.
Produkcja surówki w 1926 r.
Styczeń
28.072
28.11
0/
Przeciętna mieś.
Tonny
/o
Luty
31.269
31.31
1913 r.
85.927
Marzec
42.821
100%
42.87
1926 r.
Kwiecień
34.199
34.24
Styczeń
Maj
26.318
30.62
35.820
35.86
Luty
Czerwiec
25.391
29.55
41.546
41.60
Marzec
Lipiec
35.71
30.683
50.416
50.48
Kwiecień
20.771
Sierpień
24.18
50.802
50.86
Maj
22.968
Wrzesień
26.73
56.301
56.37
Czerwiec
19.643
22.86
Październik
60.769
60.84
Lipiec
24.008
27.94
Listopad
67.480
67.56
Sierpień
28.980
33.73
Grudzień
67.886
67.9
Wrzesień
28.585
33.27
'Październik
27.150
31.60
Z przytoczonych danych widzimy, że główny
Listopad
32.975
38.37
wzrost
w działalności hutniczej Polski nastąpił
Grudzień
39.593
46.1
w drugiej połowie roku 1926, kiedy to wskutek
Razem
327.065
walki z 'bezrobociem, dążenie sfer gospodarczych
było
skierowane na drogę możliwie większego
Produkcja wieSkopiiecowa w 1926 r. wyniosła
uruchomienia
zakładów przemysłowych.
w stosunku do wytwórczości przedwojennej 31,7%.
Temu w wielkiej mierze sprzyjała ogólna ten
Lepiej się rozwijał ruch na hutach w dziale pro
dukcji stali zlewnej (bloki1 martinowskie. bloki z pie dencja do poprawy stosunków gospodarczych
i. finansowych, wyrażająca się przedewszvstkiem
ców elektrycznych ii odlewy stalowe).
w ustabilizowaniu zdeprecjonowanego kursu naszej
Produkcja stali zlewnej.
waluty i zrównoważeniu budżetu państwowego.
o/
Tonny
/o
Strajk górników angielskich był dalszym czynni
1.660.522
100
1913 r.
kiem, wpływającym dodatnio na przyśpieszenie
60.67
1.007.488
1922
tętna życia gospodarczego Polski, gdyż obok premii
1.132.306
68.18
1923
wywozowej, powstałej wskutek różnicy kursu na
682.410
41.09
1924
szej waluty stworzył on dla przemysłu polskiego
1925
47.1(1
782.243
możliwości eksportowe nietylko dla krajów, sąsia
1926
788.597
47.5
dujących z nami i! będących z natury rzeczy ryn
kiem zbytu dla naszego górnictwa i; przemysłu, ale
Przeciętna
także i do krajów, pozbawionych przez strajk to
miesięczna
warów angielskich, a oddalonych nieraz znacznie
1913 r.
100
138.376
od, Polski,. W stosunku do hutnictwa polskiego,
1926 r.
prócz wyżej wskazanych czynników odegrał także
Styczeń
32.37
44.787
pewną rolę zawarty w 1926 r. Europejski kartel
Luty
37.52
51.912
stalowy, który, chociaż pośrednio, to jednak wpły
Marzec
44.17
61.117
nął na (podniesienie się cen na międzynarodowym
Kwiecień
31.80
43.999
rynku żelaznym, powiększając w ten sposób możli
Maj
36.34
50.282
wości eksportowe Polski, która, jak wiadomo, do
Czerwiec
37.37
kartelu jeszcz,e nie należy.
51.719
Lipiec
50.48
69.854
Wszystko to, razem wzięte, dało możność
Sierpień
54.68
75.674
hutnictwu żelaznemu w Polsce podźwignąć się
55.02
Wrzesień
76.130
z upadku, w jakim znalazło się ono z początkiem
59.23
Październik
81.961
roku 1926. Niżej podajemy liczbę wywozu polskich
Listopad
67.83
93.868
wyrobów walcowanych w ostatnich pięciu miesią
87.294
Grudzień
63.1
cach roku ubiegłego.
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Wywóz wyrobów walcowanych.
skich Hut Żelaznych, Sp. z ogr. odp., dostarczająca
Ton mieś.
Zł.
hutom wszelkiego rodzaju złomu żelaznego.
Sierpień
2.982
Obie organizacje posiadają swe biura w War
1.120.320
Wrzesień
8.313
szawie i Katowicach. Prócz wymilUniioinych orga
2.909.623
Październik
nizacji 'istnieje jeszcze w Warszawie Związek Eks
9.456
3.068.739
Listopad
portowy Polskich Hut Żelaznych; mający na celu
11.857
3.686.999
Grudzień
współdziałanie w rozwoju handlu zagranicznego
16.565
5.201.305
poszczególnych krajów europejskich, do ja- żelazem walcowaniem. Do związku tego należą (za
kich kieruje się nasz; wywóz, wymienić należy wyjątkiem T-wa „Stąporków", które nie posiada
wszystkie zakłady hutnfcze, a miano
nast.: Łotwa (11,4%), Niemcy (8,6%), Dania (8,5%), walcowni)
wicie:
Anglja (7,6%), Rumunia. (5,6%), Węgry (4,2%),
1. I owarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych
Czechosłowacja (3,8%), Włochy (2,7%); Jugosławia
„Huta Bankowa" w Dąbrowie Górnilczei,
(2,5%), Austria (2,0%).
2. Iow. Zakładów Metalowych „B. Hantkc", Sp.
Prócz powyższych wytworów hutniczych Pol
Akc., Huta w Częstochowie.
ska wywoził znaczne ilości 'towarów, będących pro
3. Modrzejowskie Zakłady Górniczo - Hutnicze,
duktem dalszej obróbki, jak -naprz. rury żelazne
Śp. Akc., Hutai „Katarzyna" w Będzinie, „Mii stalowe, ciągni-cue i spawane bez szwu, rury że
lowice" w Sosnowcu, „Staszic" w Sosnowcu,
liwne i t. p.
4. Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów
W ciągu roku 1926 wywieźliśmy 26.527 tonu
Ostrowieckich; Huta w Ostrowcu.
rur żelaznych il stalowych1, przywieźliśmy zaś
5. Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Że
3.870 tonn. Saldo zatem na korzyść Polski wynosi
laza, Sp. Akc., Huta w Sosnowcu ii Zawierciu,
22.657 tonn.
6. Towarzystwo Starachowickich Zakładów Gór
Stosunki hutnictwa polskiego wewnątrz kraju
niczych; Sp. Akc. Huta w Starachowicach,
regulują dwie organizacje zawodowe i dwie handlo
7. Huta żelazna „Kraków" w Borku Failedkflm;
we. Organizacjami zawo-dowemii są: 1) Związek
8. Huta Baildona, Sp. Akc., w Dębie-Katowicach,
Polskich Hut Żelaznych w Warszawie, łączący
9. Bismarckhutte, Sp.Akc., Huta w Wielkich Haj
6 przedsiębiorstw hutniczych woj. Kieleckiego,
dukach; Oddział Huta „Failva“ w Świętochło
1 woj. Śląskiego i 1 woj. Krakowskiego', oraz
wicach;
2) Górnośląski Związek Przemysłowców GórniczoHutniczych w Katowicach, posiadający dla 6 przed 10. Friedeinlshutte, Sp. Akc., Huta w Nowym By
tomiu;
siębiorstw hutniczych Śląskich specjalny Oddział
11. Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa
Hut.
i Hutnictwa, Oddziały: Huta „Hubertus" w Ła
Z powyższych organizacji zagrodowych insty
giewnikach, Huta. „Marta" w Katowicach,
tucja o charakterze ogólnopolskim jest Związek
Polskich Hut Żelaznych w Warszawie, do niego też 12. Zjednoczone Huty „Królewska ii Laura", Od
działy: „Królewska Huta" w Królewskiej Hu
mają przystąpić wszystkie huty Górnośląskie.
cie, Huta „Laura" w Siemianowicach. Huta
Organizacjami handlowemli' są: 1) Syndykat
„Zgody" w Zgodzie.
Polskich Hut Żelaznych, Sp. z ogr. odpow.. prowa
dzący na rynku wewnętrznym sprzedaż wyrobów 13. Huta „Silesia", Sp. Akc., w Paraszowcu.
walcowanych, oraz 2) Centrala Zakupu złomu Pol
St. D.

Rekord w budownictwie poiskiem.
Budownictwo kolejowe w Polsce Odrodzonej
poszło po linji rozwoju sieci wschodniego pograni
cza, oraz utworzenia arterji, łączącej zagłębie wę
glowe z portami Bałtyku. O gorliwych wysiłkach,
czynionych w obu wspomnianych kierunkach, sły
szy się niemal codzień zarówno w komunikatach
urzędowych jak i w opisach podróżniczych i notat
kach dziennikarskich. Op-inja publiczna z zadowo
leniem przyjmuje do wiadomości, że nawet w okre
sie zastoju gospodarczego, podczas zupełnego nie
mal zamarcia ruchu budowlanego w życiu prywatnem, kolej państwowa podejmuje trud twórczy, po
dyktowany pilną potrzebą — że się tak wyrazimy —
ekonomiczną racją stanu i że z tego zadania wy
wiązuje się chlubne. A tak: bez przesady chlubnie.
W numerze grudniowym naszego czasopisma
podaliśmy opis dworca kolejowego w Gdyni. Dziś
przerzucimy się na przeciwległy kraniec Rzeczypo
spolitej, aby wypowiedzieć kilka uwag o budowie
dworca kolejowego, posiadającego również charak
ter reprezentacyjny bodajże nie mniejszej wagi.
Mamy na myśli- gmach stacyjny w Stołpcach,

oddany do użytku jesienią ub. roku. Objekt ten
zjednał sobie szczery poklask zarówno kół zawodo
wych jak sfer oficjalnych i szerokiego ogółu. W licz
nych relacjach podkreślano jego zalety architekto
niczne, uwzględniające w równej mierze estetykę
i wygodę, i dające w sumie dzieło skończenie udatne,
okazale i praktyczne, swoiste w koncepcji i solidne
w strukturze.
Oczywiście gorące uznanie przypadlo w udzia
le szczęśliwym projektodawcom, architektom Dy
rekcji Wileńskiej, p. p. H. Genelii i Hryncewiczowi.
() firmie „J. Pawlikowski", która roboty budowla
ne wykonała, mówiono- znacznie mniej i bez entu
zjazmu, jakkolwiek ona właśnie złożyła dowód wy
jątkowej energji i sprawności. A przecież te dwie
właściwości są chyba najrzadszem zjawiskiem
w naszych zachwaszczonych stosunkach, nad któremi od lat kilku załamujemy ręce, biadając usta
wicznie i wyrzekając na iriczgiilstwo, opieszałość,
brak poczucia obowiązku, marnowanie sił, środków
i czasu. Utarło się mniemanie, że wszystko, co się
u nas robi, jest parodją prac, wykonywanych gdzie-

Dworzec kolejowy.

STOŁPCE.

Proj. inż. arch. H. Genelli Hryilcewicz.
Budowę wykonała w rekordowym czasie 4 miesięcy firma J. Pawlikowski, Warszawa, ul. Wielka 26.

indziej, że nie stać nas poprostu na nic godziwego,
że wyniki naszych zabiegów nie stoją w żadnym
stosunku do włożonego kapitału gotówki, woli
twórczej i odruchów mięśni.
Tym ogólnie popłacającym przesądom zadała
kłam firma „J. Pawlikowski1 (Warszawa, ul. Wielka
36), która olbrzymi kompleks robót budowlanych
wykonała w rekordowym czasie czterech miesięcy
i 13 dni (od 17.V do 30.IX.1926 r.), wznosząc budy
nek murowany na betonowych fundamentach, kryty
dachówką, z dwustronnym tynkiem (zewnątrz za
prawa półcementowa) i zaopatrując ten objekt we
wszystkie urządzenia instalacyjne jak: wodociągi,
kanalizacja, centralne ogrzewanie, wentylacja
i oświetlenie elektryczne. Jakiego1 nakładu pracy
wymagały te wszystkie, tak bardzo skomplikowa
ne, roboty — można sobie uprzytomnić z wymiaru
powierizchnii zabudówy, wynoszącego 1547.14 m.
Blok objętości murów czyli kubatura, mierzona od
podlogiii do gizemsu, wynosi 8138.80 m3.. W takim
kadłubie mieszczą się komory o imponujących roz
miarach. Sama hala główna, obejmująca poczekal
nię III ki., pomieszczenie bagażowe, pocztę i tele
graf, ma 375.25 m3 powierzchni. Jeszcze więcej
obszaru, bo 412.15 m3 zajmuje poczekalnia i bufet
liii klasy, garderoby męska i damska, fryzjernia
i ubikacje bufetowe. Sala rewizyjna, komora cel

na, urzędy policji i służby ruchu absorbują dla sie
bie przestrzeń 310.07 m3.
Cyfry powyższe świadczą najwymowniej
o ogromie gmachu, którego koszt budowy pochło
nął około pół miiiljona (ściśle 450.000) zł.
Uderzająco krótki przeciąg czasu, w jakim wy
konano powyższą budowę wraz z całym aparatem
instalacyj i urządzeń, wymagał wyjątkowego pośpie
chu w tempie i uruchomienia licznej falangi1 robot
ników w kilku jednocześnie prowadzonych rodza
jach robót. By zadaniu temu w zupełności odpo
wiedzieć, musiano sprowadzić fachowcowi z War
szawy, Łodzi, Poznania i Brześcia. Ponadto ro
boty stolarskie i ślusarskie wykonane zostały w ca
łości w Warszawie.
I dopiero gdy weźmiemy pod uwagę tę właś
nie różnorodność prac, wykonywanych w: różnych
miejscach, a w ostatecznym wyniku wcielonych
w jedną olbrzymią i harmonijną całość — unaoeznimy sobie obrotność i zaradność firmy „J. Pawlikowski“, niezwykłą zaiste sprawność jej aparatu
technicznego oraz energię zarządu. Te wszystkie
zalety stawiają firmę polską w jednym rzędzie
z najlepszemi firmami zagranicznemu, co należy pu
blicznie stwierdzić, gwoli poczucia słuszności i na
otuchę domorosłym pesymistom.

ooo®oco
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Wyciąg z Ustawy Stemplowej.
(Dz. U. R. P. Nr. 9S z dnia 30.IX.1926 r.)
I. OPŁATY STEMPLOWE, DOTYCZĄCE UMÓW.

A. Umowa kupna - sprzedaży rzeczy ruchomych
(jnateriaiów budowlanych, surowców, maszyn, na
rzędzi i t. d.).
Oplata wynosi:

1. Zasadniczo od ceny sprzedaży, dla osób nieopłacających podatku przemysłowego .
.
.
.
.
1%
2. Umowa kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych (z wy
jątkiem lasu na wyrąb), którą bądź sprzedawca, bądź kupują
cy zawiera w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego
podatkowi przemysłowemu, lub ustawowo od tego podatku
zwolnionego: od ceny sprzedaży; ....
0,2%
Umowa o sprzedaż lasu na wyrąb podlega opłacie we
dług punktu 1-go t. j.
.
.
.
•
•
•
1%
Wolne od opłaty:

3. Sprzedaż za ogólną sumę, nieprzcwyższającą 20 zło
tych.

4. Umowa sprzedaży, którą bądź sprzedawca, bądź ku
pujący zawarł w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegają
cego podatkowi przemysłowemu lub ustawowo zwolnionego od
tego podatku, jeżeli pismo takie jest zaopatrzone w podpis tyl
ko jednej strony i przytem nie jest ani sporządzone, ani uwie
rzytelnione sądownie lub notarjalnie (tak zwane zamówienie
i potwierdzenie zamówienia).
Z punktu 4-go wynika, że umowa o sprzedaż rzeczy ru
chomych, którą bądź sprzedawca, bądź kupujący zawiera w za
kresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi prze
mysłowemu. lub ustawowo od tego podatku zwolnionego, podlega opłacie tylko wówczas, gdy pismo, stwierdzające taką
umowę jest sporządzone lub uwierzytelnione sądownie, lub no
tarialnie, jak również, gdy pismo sporządzone w formie nieuwierzytelnionego dokumentu prywatnego jest zaopatrzone
w podpisy obu stron.

B.

Umowa o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług (najem pracy, najem pracy
i przemysłu, umowa na robociznę, umowa komisowa, umowa
o pośrednictwo):
Opłata wynosi:

1) Zasadniczo — od umówionego wynagrodzenia, dla
osób, nie podlegających podatkowi przemysłowemu .
1%
2) Jeżeli choćby jeden z kontrahentów zawarł umowę
w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi
przemysłowemu, lub ustawowo od tego podatku zwolnionego,
to opłata wynosi: od umówionego wynagrodzenia .
0,2%
Wolne od opłaty:

3) Umowa między slużbodawcą i pracownikiem.
4) Umowa z majstrem o przyjęcie ucznia.
5) Umowa o świadczenie usług, którą chociażby jeden
z kontrahentów zawarł w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi przemysłowemu, lub ustawowy) od tego
podatku zwolnionego, jeżeli pismo, stwierdzające umowę jest
zaopatrzone iv podpis tylko jednej strony i przytem nie jest
sporządzone, ani uwierzytelnione sądownie lub notarjalnie.
Z punktu 5-go wynika, że umowa, którą choćby jeden
z kontrahentów zawarł w zakresie swego przedsiębiorstwa, po
dlegającego podatkowi przemysłowemu, lub ustawowo od tego
podatku zwolnionego, podlega opłacie tylko wówczas, gdy pis
mo, stwierdzające taką umowę, jest sporządzone lub uwierzy
telnione sądownie lub notarjalnie, jak również, gdy pismo, spo
rządzone w formie nieuwicrzytclnioncgo dokumentu prywatne
go. jest zaopatrzone iv podpisy obu stron.
Porów naj: r o z b u d o w a, p o k w i t o w a n i a i r ac h u n k i.
Z działów A i B wynika, że umowa na wystawienie budo
wli powinna być opłacana:
a) jeżeli choć jeden z kontrahentów podlega podatkowi
przemysłowemu
.
.
.
0,2%
b) w innych wypadkach
...
.
1%
a to z tego względu, że oplata stemplowa od umowy na świad
czenie usług (artykuł 90) — praca — i opłata stemplowa od
umowy o sprzedaż ruchomości (artvkuł 66 i 67) — materjał —jest tejże wysokości. A zatem, cz" w umowie ua wystawienie

budowli bgdzie przewaga pracy, czy przewaga materjału, opla
ta stemplowa procentowa jest jedna i ta sama.
W myśl art. 16 ustawy o opłatach stemplowych wolne są
od uiszczenia procentowej opłaty stemplowej od pisma, stwier
dzającego umowę obustronnie obowiązującą: fundacje, zakłady
i zrzeszenia, prawnie istniejące i posiadające siedzibę w Polsce,
których zadanie stanowi wyłącznie wykonywanie kultu religij
nego, albo działalność naukowa, oświatowa i dobroczynna.
Kontrahent, zawierający umowę z osobą od uiszczenia
opłaty zwolnioną, ma uiścić połowę opłaty, jeżeli sam nie jest
zwolniony od obowiązku uiszczenia.

C.

Punktacje.

Punktacje (artykuł 135), t. j. pisma, tymczasowo stwier
dzające istotne punkty umowy, wiążącc kontrahentów' tak, jak
umowa ostateczna — podlegają opłacie, ustanowionej dla tego
rodzaju umowy, jaką stwierdzają punktacje.
Oplute, uiszczoną przy spisaniu punktacji, potrąca sie od
opluty należnej od umowy ostatecznej, iv razie jej spisania.

D.

Umowa przygotowawcza.

Umowa przygotowawcza (artykuł 134). zobowiązująca do
zawarcia iv przyszłości umowy ostatecznej (bez względu na to,
czy zobowiązanie przyjmują obie strony, czy przyjmuje tylko
jedna) — zasadniczo od sumy, która ma być podstawą wymia
ru opłaty od umowy ostatecznej pobiera się .
.
0,2%

E.

Świadczenia nieokreślone co do sumy.

Jeżeli świadczenie, którego wartość ma służyć za podsta
wę wymiaru nie może być co do ilości oznaczone przy sporzą
dzaniu pisma, to ustalenie podstawy wymiaru następuję iv mia
rę wykonywania zobowiązania (artykuł 9).
Jeżeli jednak znana jest najniższa ilość świadczenia, albo
zostaje wypłacona zaliczka, to za podstawę wymiaru należy
przyjąć narazić tę ilość najniższą, lub zaliczkę, zależnie cd te
go, która z nich jest wyższa. Kwotę opłaty uiszczoną na tej
podstawie, potrąca sie następnie od sumy kwot, obliczonych
w miarę wykonywania zobowiązania.

II. OPŁATY STEMPLOWE OD DOKUMENTÓW.
TYCZĄCYCH SIE ROZBUDOWY.
Wolne od opłaty:

1. (Artykuł 54 punkt 4). Umowy oraz akty wywłaszcze
nia, skutkujące przejście własności nieruchomości, potrzebnych
na cele regulacji miast, miasteczek i zdrojowisk oraz pod bu
dowę państwowych wytwórni materiałów budowlanych (arty
kuł 14 ustawy z d. 2/III 1920 r. Dziennik Ustaw Nr. 24).
2. Umowy oraz orzeczenia, skutkujące przejście własno
ści nieruchomości, a mające na celu utworzenie racjonalnych
dziatek budowlanych (artykuł 30 powołanej ustawy z 1920 r.).
3. (Artykuł 120 punkt 4). Obligi w przedmiocie kredy
tów na odbudowę budynków uszkodzonych wskutek działań
wojennych.
4. (Artykuł 137 p. 7„ i art. 139). Pokwitowania, stwier
dzające spłatę kapitału lub odsetek w przypadkach wymienio
nych w punkcie 3, jak również zezwolenia na wykreślenie wpi
su w księdze wieczystej w tychże przypadkach.

III. OPŁATY STEMPLOWE OD DOKUMENTÓW.
TYCZĄCYCH SIE ROZBUDOWY.
1. (Art. 54 p. 4 i 5). Umowy sprzedaży, na mocy któ
rych gmina sprzedaje lub wydzierżawia nieruchomości spół
dzielczym stowarzyszeniom mieszkaniowym, instytucjom spo
łecznym i osobom prywatnym pod budowę domów mieszka nycli (art. 4 poz. a Ustawy z dii. 39/1V 1925 r. D. U. Nr. 51).
2. (Art. 54 p. 6 i 7). Sprzedaż budynku niewykończone
go. jeżeli pismo, stwierdzające sprzedaż sporządzono w ciągu
lat 8-miu od dnia rozpoczęcia budowy, t. j. od dnia rozpoczęcia
robót technicznych, celem położenia fundamentów, jak również
pierwsza po ukończeniu budowy sprzedaż budynku wykończo
nego, jeżeli pismo, stwierdzające sprzedaż, sporządzono w cią
gu lat 8 od dnia, w którym zaczęto budynek używać.
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STOŁPCE.
Budowlę wykonała w rekordowym czasie 4 miesięcy firma .1. Pawlikowski,

Uwolnienie to tyczy sic budynków mieszkalnych, oraz bu
dynków, przeznaczonych do celów przemysłowych i handlo
wych; obejmuje również grunt, na którym budynek stoi, oraz
podwórze; nie tyczy się nadbudówek i przybudówek. Osoba
powołująca się na uwolnienie od opłaty ma udowodnić warunki
uwolnienia, a mianowicie przedstawić zaświadczenie właściwe
go urzędu 1-ej instancji, mającego nadzór nad budownictwem.
3. (Art. 69 p. 6). Umowa, na mocy której gmina kupuje
materjały budowlane.
4. (Art. 69 p. 6). Umowy na mocy których gmina sprzedaje materiały budowlane spółdzielczym stowarzyszeniom
mieszkaniowym, instytucjom społecznym, osobom prywatnym,
lub spółkom.
5. (Art. 73 p. 5). Rachunek, stwierdzający wykonanie
umowy wymienionej wyżej w punkcie 4.*)
6. a) (Art. 120 p. 4). Listy zastawne, oraz obligacje
mieszkaniowe, wydawane na mocy art. 12 Ustawy
o rozbudowie miast z dnia 29.IV 1925.
bl (Art. 120 p. 4). Obligi w przedmiocie kredytu budowlana mocy powołanego art. 12-go.
cl (Art. 122. Weksle własne, jako zabezpieczenie kredy
tu budowlanego z Państwowego Funduszu Gospodar-

) Odnośne ustępy powołanego art. 4 (punkty a) i d)
ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. brzmią:
„Dla osiągnięcia powyższych celów (popierania inicjaty
wy prywatnej w zakresie ruchu budowlanego i prowadzenia
samodzielnej akcji budowlanej) magistrat, względnie komitet
rozbudowy:
a) pomaga spółdzielczym stowarzyszeniom mieszkanio
wym. instytucjom społecznym, osobom prywatnym
i spółkom w budowie domów mieszkalnych przez od
stąpienie gruntów pod budowę drogą sprzedaży, wie
czystej lub czasowej dzierżawy, lub na prawie zabudo
wy. przez dostarczenie materiałów budowlanych;
d) gromadzi materiały budowlane drogą produkcji własnej
lab zakupu.

Poczekalnia na dworcu kolejowym. '

Warszawa, ul. Wielka 26.

czego, wystawiane w granicach tegoż kredytu (p 1
art. 12 powołanej ustawy z 1925 r.).
d) (Art. 120 p. 4). Obligi w przedmiocie kredytu amor
tyzacyjnego, długoterminowego, udzielonego celem
konwersji kredytu, wymienionego w punktach b i c.
7. (Art. 137 i 139). Pokwitowania, stwierdzające spłatę
kapitału lub odsetek w przypadkach, wymienionych wyżej
w punkcie 6. jak również, w tychże przypadkach, zezwolenie
na wykreślenie wpisu w księdze wieczystej.

IV. OPŁATY STEMPLOWE OD RACHUNKÓW.
(Art. 72, 73, 74, 90, 91). U7 zakresie opłat stemplowych
uważa S'G za rachunek pismo, wystawione przez sprzedawcę
lub przez osobę, która zobowiązała sie do świadczenia usług
stwierdzające całkowite lub częściowe wykonanie umowy przez
wystawce rachunku i wymieniające należność za sprzedana
rzecz ruchoma lub za wyświadczone usługi (bez względu na to.
czy wystawca rachunku podpisał go, lub czy swe nazwisko al
bo firmę uwidocznił w inny sposób np. za pomocą pieczątki,
lub przez wystawienie rachunku na papierze firmowym).
Pismo takie podlega następującej opłacie stemplowej.
1. Jeżeli umowę, której wykonanie rachunek stwierdza,
zawarł bądź sprzedawca, bądź odbiorca w zakresie swego
przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi przemysłowemu
lub ustawowo zwolnionego od tego podatku z wyjątkiem przy
padku kupna lasu na wyrąb:
....
02%
W szczególności opłata wynosi:
przy należności nieprzewyźszającej 20 zł. rachunek jest wol
ny od opłaty stemplowej
ponad 20 zł do 50 zL
. 0.10 zł
50 „ „ 100
■ 0,20 ,.
„
„ 100 ,. „ 150
. 0,30 ..
,. 150 ,. ,. 200
. 0.40 ,.
,. 200 „ ,. 250
■ 0,50 ,.
,. 250 „ „ 300
. 0.60 .,
..
., 300 ,. „ 350
. 0,70 ,.
d. od każdych pełnych lub zaczętyc 50 zl. po
. 0.10 „

— 42 —
2. W innych przypadkach, t. j. jeżeli ani sprzedawca, ani
odbiorca nie opłaca podatku przemysłowego; w szczególności
też gdy rachunek stwierdza należność za wyrąb lasu, przy na
leżności przewyższającej 20 zł. opłata wynosi od każdych peł
nych lub zaczętych 10 zł. po 0,10 zł. t. j.
.
.
1%
W razie wykonywania umowy częściami (częściowego do
starczania towarów, częściowego wykonania roboty) i sporzą
dzania rachunków, z których każdy stwierdza wykonanie pew
nej części zobowiązania należy przy każdym rachunku uiścić
opłatę., odpowiadającą odnośnej części.
Słowo „odpis" umieszczone na rachunku, o ile oryginał
jego nie został ostemplowany, dla opłaty nie ma znaczenia,
gdyż odpis taki traktuje się jak oryginał. (Patrz VI: wtóropisy).

KRONIKA

Nie podlegają opłacie rachunki w następujących wy
padkach:
1. Jeżeli stwierdzają należność nie przewyższającą 20 żl.
2. Jeżeli stwierdzają wykonanie umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług (patrz A. i B. Dział I), od której
została już uiszczona należna oplata stemplowa, (art. 73).
Nie zalicza się do rachunków w myśl ustawy stemplowej
tzw. „rachunku pozornego" (pro forma) tj. pisma, z którego
treści wynika, że celem jego jest jedynie poinformowanie odbiorący o cenie towaru, że zatem pismo to ma charakter oferty.
Zaopatrzenie rachunku w napis „rachunek pozorny", lub ana
logiczne określenie w języku obcym (pro-roma, facture sirnujć,
Vorfaktur) nie wystarcza do uznania, że rachunek nie podlega
opłacie.
(Dok. nast.)

BUDOWLANA.

Z RUCHU BUDOWLANEGO.

Sprawozdanie wydziału technicznego z ruchu budowla
nego za czteromiesięczny okres roku ubiegłego (do 31 grudnia
1926 r.) wykazuje, że urząd inspekcyjno-budowlany m.
st. Warszawy zatwierdził projekty następujących budowli:
domów- mieszkalnych nowych 121, przebudowy 26, nadbudo
wy 64; budynków fabrycznych i przemysłowych 59, w tern
nowych 28; budynków użyteczności publicznej 13, w tern no
wych 10; wreszcie budynków gospodarczych 78 (w tern no
wych 70). Ogółem zatwierdzono od września do grudnia 354
projekty.
Z ważniejszych projektów można wymienić: 3-piętrowe
domy mieszkalne przy ul. Filtrowej, Łowickiej, Ogrodowej 56,
Żelaznej 74, Wareckiej 13, Leszczyńskiej 9, Kaszyńskiej 10,
Glogiera na Ochocie, 4-niętrowe przy ul. Czerwonego Krzy
ża, Targowej 70. Stalowej 59, Filtrowej 21/27, nowe oficyny
przy ul. Nowy Świat 23/25, stacja próbna i -warsztaty repa
racji wodomiarów przy ul. Raszyńskiej. stacja biologiczna
przy ul. Grójeckiej i Opaczewskiej, i wiele innych.
W tymże okresie sprawozdawczym było w budowie,
domów mieszkalnych nowych 327, w przebudowie 65, w nad
budowie 52.
REMONT DOMÓW.

Budżet nadzwyczajny komitetu rozbudowy m.sł. War
szawy na r. 1927/28 przewiduje 8 milionów zl. wydatków.
W sumie tej mieści się pozycja w wysokości 650.000 zl. na
remont domów. Tymczasem z załączonego do budżetu wy
kazu widać, źe remontu wymaga około 400 domów. Licząc
po 8.000 zl. na dom, stanowi to 3,200.000 złotych. Na odno
wienie elewacji 100 domów w śródmieściu i 200 domów w in
nych dzielnicach, licząc koszt robót po 3.000 zh, potrzeba nad
to 900.000 zł., razem przeto przeszło .4 miljony zł.
Z zestawienia wynika, w jak przykrem położeniu jest
komitet wobec niemożności zaspokojenia- potrzeb zgłaszają
cych się o pożyczki.
Opierając się na uchwale rady miejskiej, magistrat za
ciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w sumie
200.000 zl.. celem udzielania zainteresowanym pożyczek na re
mont domów, grożących bezpieczeństwu publicznemu, na wa
runkach dogodniejszych, niż tego wymagał Bank.
W warunkach tych przewidziane jest, że zainteresowany
właściciel przy wystąpieniu o przyznanie pożyczki winien
przedstawić: 1) nakaz komisariatu rządu w sprawie dokona
nia remontu: 2) kosztorys robót remontowych w 2-ch egzem
plarzach: 3) plan sytuacyjny oraz 4) wyciąg hipoteczny
z 4-ch działów.
Suma pożyczki nie może przekraczać sumy kosztoryso
wej. Pożyczkę udziela się wyraźnie tylko na roboty, wska
zane w decyzji komitetu rozbudowy.
Po zabezpieczeniu pożyczki czystym wpisem na hipote
ce, wyplata dokonywana będzie w sposób następujący: 20
proc, otrzymuje właściciel po przedstawieniu dowodów no
tarialnych. resztę zaś w miarę zakupu i zwiezienia materia
łów na miejsce budowy' oraz wykonania robót, każdorazowo
po sprawdzeniu i przybliżonem ocenieniu przez komitet roz
budowy.
Roboty mają być prowadzone tak. aby prawa lokato
rów byty zachowane i aby umożliwione im było prawo dal
szego użytkowania zajmowanych lokali.
Pożyczki udzielane będą na termin roczny, przy 8 proc,
w stosunku rocznym.
Należy nadmienić, że magistrat planuje zaciągnąć po
życzki z państwowego funduszu gospodarczego: 1) na re

mont walących się domów do sumy' 650 -tys.; 2) na budowę
domóyy dla bezdomnych 850.000 zł.; na budowę domów mie
szkalnych 5.500.000 zl.; 4) na budowę cegielni miejskiej
3.000.000 zł.
Chcąc ustalić w przybliżeniu -potrzeby budowlane w za
kresie rementu domów st. m. Warszawy, zwróciliśmy się do
Komisariatu Rządu z prośbą -o dane cyfrowe. Na ogólną licz
bę 26 komisariatów policyjnych tylko jeden (19-ty) nie dostar
czy'! potrzebnych dat, wskutek czego zestawienie nasze nie
jest, niestety, pełne. Na podstawie wszakże rachunku praw
dopodobieństwa można -przyjąć, że potrzeby tego komisariatu
nie przekraczają rozmiarów „średniej pr-opor-cjonalnej" w wy
sokości- około 360.000 zł. Suma ogólna- zatem potrzeb remon
towych st. m. Warszawy nie przekracza 10 miljonów złotych.
Poszczególnie przedstawia się rzecz jak następuje:
Komisariat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Remont w
r. 1926
55
37
28
58
83
33
29
55
46
67
128
48
97
—
—
34
—
—
—

10
4
14
—

Razem

Remont uza
leżniony o-d
pożyczki
29
70
77
38
68
126
84
63
6
69
6
26
26
74
34
8
21
3
—

Wysokość
pożyczki

283.000
768.700
776.000
397.000
541.000
1.024.500
1.257.000
881.000
30.000
309.000
30.000
585.000
260.000
640.500
390.500
40.000
13.270
13.500
—

115.000
264.000
170.000
84.770
50.000

18

23
64
34
29
13
8

833

999

8.952.210

-<

28.500

NOWA PLACÓWKA ZAWODOWA.

W dniu 16 lutego b. r. odbyło się pierwsze posiedzenie
nowoutworzonego wolnego cechu polskich budowniczych na
Śląsku, p. n. „Strzechy", przy licznym udziale członków oraz
delegatów z całej Rzeczypospolitej i zaproszonych gości-1. Sto
warzyszenie Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie reprezentował na uroczystości inau
guracyjnej p. adw. Ignacy Chabiełski.
POLSKI INSTYTUT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.

Pod tą nazwą zawiązało się stowarzyszenie, mające na
celu popieranie rozwoju wodociągów i kanalizacji w Polsce,
oraz związanych z tem spraw zdrowia publicznego, zapomocą urządzania zjazdów i -wystaw, muzeów, zakładów do
świadczalnych, laboratoriów i t. p.

Budowa jezdni z asfaltów walcowanych z zastosowaniem . MEKSFALTl)-’ w Warszawie (wykona
na przez firmę SIECZKO I BALINGER w Warszawie, ul. Zaciszna 8. tel. 41-51).

Parowa maszyna marki Warrens, produkująca mieszaninę masy do budowy jezdni.

Nagrodzona medalem złotym i krzyżem zasługi na hygienicznej wystawie paryskiej w I9l3 roku.

Wykonywa jezdnie nowoczesne z asfaltów prasowanych i walcowanych,

Fabryka Asfaltu i Tektury Smolowcowej Ogniotrwałej

J. SIECZKO i L. BALINGER
WARSZAWA, Zaciszna 8
Firma egzystuje od roku 1887.

(dom własny)

tel. 41-51.

Firma egzystuje od roku 1887.
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NOTOWANIA GIEŁDOWE.
SYTUACJA NA RYNKU MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH,

W porównaniu z latem poprzedniem odznaczał się rok
obecny dużem ożywieniem, jednak wczesne mrozy przerwały
rozpoczęte prace. O ile poprzednio firmy budowlane ucho
dziły za bardzo słabe i bardzo niechętnie udzielano im kredytu,
o tyle w roku bieżącym sytuacja ich zmieniła się, zaufanie za
czyna wzrastać, a w roku następnym należy oczekiwać dal
szego pomyślnego rozkwitu. Obroty w roku bieżącym były
w tej branży znaczne, bo przekraczające mniejwięcej trzy
krotnie lata poprzednie.
Uzyskanie pożyczki zagranicznej,
oraz spodziewany napływ dalszych kapitałów zagranicznych,
jakoteż wzrost zainteresowania zagranicy naszym ruchem bu
dowlanym — oto przyczyny, które ożywią niewątpliwie ruch
w przemyśle budowlanym.
Drzewo. Mimo zastoju w przemyśle budowlanym ceny
drzewa utrzymują się na wysokim poziomie.
Ma to ścisły
związek z możliwością większego wywozu drzewa do Niemiec,
wskutek zawartego prowizorjum traktatu handlowego, zaś po
zawarciu ostatecznem spodziewają się uzyskania poważnego
kontyngentu wywozowego. Płacono zależnie od gatunku fr.
stacja załadowania: deski i brusy budowlane od 78 — 93, de
ski i brusy jodłowe 89 — 1C6, świerkowe 103 — 120, kantów
ka i rygle rżnięte 85 — 105, deski i brusy sosnowe budowlane
95 — 108. Najwyższe ceny uzyskać można na G. Śląsku.

Cegła. Bieżący rok okazał już brak około 25 miljonów
sztuk cegły i tem to należy tłomaczyć raptowne podniesienie
się cen z 45 zł. na 100, loco cegielnia. Chociaż rok bieżący
był dopiero początkiem rozwoju budownictwa, jednak już oka
zało się, że cegielnie warszawskie nie zdołały pokryć zapo
trzebowania i hurtownicy tutejsi musieli skupować cegłę
z okolic dalszych, jak Częstochowa i Łazy, a następnie już
z G. Śląska oraz Poznańskiego.
Cement wykazuje ceny utrzymane, a więc zł. 17,20—|— 3,10
za opakowanie oraz 0.20 gr. za podstawienie wagonu i stem
pel, a więc łącznie zł. 20.50 za beczkę 200 kg. Zapotrzebo
wania obecnie niema żadnego, gdyż cement powyżej 4° zimna
przestaje wiązać, wobec czego nawet najpilniejsze prace zo
stały wstrzymane.
Gips cechuje martwota, która potrwa aż do początku
marca.
Zamówienia albo wogóle nie wpływają, albo też
w bardzo ograniczonym stopniu i to w wypadku konieczności.

Ceny utrzymują się na dawnym poziomie. Płacono za 100 kg.
fr. wagon Warszawa, gips sztukatorski 12 — 13 złotych. To
war można nabyć na kredyt trzymiesięczny, zaś przy zapłacie
gotówkowej otrzymują hurtownicy skonto.
Papa. Zbyt papy w Warszawie jest dosyć ograniczony
i składy posiadają tylko niewielkie ilości. Za rolkę 14 metro
wą gat. 0 płacą 4.50, zaś za każdy gatunek o dalsze 0 o 1 złoty
drożej.
Wapno. Wskutek mrozów i przerwania robót w budow
nictwie panuje obecnie w tym dziale martwota, jednak ceny,
które wzrosły o ca 25%, utrzymują się nadal na poziomie no
towań ostatnich, a więc od 3 — 4.50 zł., loco wapiennik za
100 kg. Największym popytem cieszy się wapno z okręgu
kieleckiego.
ŻELAZO I WYROBY METALOWE.

W branży żelaznej sytuacja w ostatnich 2 miesiącach
uległa pogorszeniu, gdyż zamówienia wpływają bardzo ograni
czone i huty odczuwają dotkliwy brak gotówki. Ponieważ
kredyt przez Bank Polski chwilowo nie został powiększony,
przeto syndykat Hut Żelaznych ograniczył częściowo kredyt,
przyjmując weksle pewne, zabezpieczając się w ten sposób
przed niepożądanemi konsekwencjami.
Żelazo. Przerwanie zakupów przez f. budowlane wywo
łane mrozami wpływa na mały zbyt. Ceny za 100 kg. loco
skład w Warszawie: żelazo handlowe 47 N., bednarka 55 zł.,
walcówka 58 zł., szyny budowlane do Nr. 26 — 52 zł. od Nr.
26 — 57 zł. cena zasadnicza, do której dolicza się specjalne do
płaty za wymiary.
Wyroby metalowe. Rok bieżący wykazał dużą poprawę
i większy zbyt, dopiero miesiące listopad i grudzień wykazały
spadek. Płacono za 1 kg. fr. skład drut miedziany zależnie
od średnicy 4,65 — 7,50, zaś mosiężny od 3.90 — 6.10, drut
krzemo - bronzowy 5.45 — 5.80, fasonowy 5, pręty miedziane
zależnie od długości 4.65 — 4.45, mosiężne 3.70 — 3.40, blacha
zależnie od grubości miedziana 4.30 — 6.10, mosiężna 3.60 —
5.45, rury mosiężne żelazne od grubości ścianki i średnicy ze
wnętrznej 5.40 — 6.85, miedziane 5.85 — 7. Od cen tych w za
leżności od płatności i ilości zamawianego towaru, udzielane
są rabaty od 3 — 10%.
Gwoździe. Za skrzynkę 16 kg. płacono zł. 9, cena za
sadnicza, do której dolicza się lub odlicza za wymiary.
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WARSZAWA, pl. Trzech Krzyży 9
tel. 302-56 i 302-57.
Wykonywa wszelkiego rodzaju roboty, w zakres budownictwa

wchodzące.
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