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a) Młodzież jugosłowiańska uprząta ulice Warszawy;

-

b) Kruków odbuduje Dziekankę;
o) Odbudowa Xn^y4uiAi-. .ałuon<niejQyoh;
TW<f«za»®.k± Ogród Zoologiczny w odbudowie;

e) Boszerzamy tunel pod Warszawą;
f) Domyślne rezultaty odbudowy spółdzielczej na
Żoliborzu;
g) Śląsk dostarczy Warszawie konstrukeyj stalowych

do zabudowy;
h) Brzed zimą drugi tor mostu kolejowego będzie
ukończony;
i) Szkoły w burakach;
j) Rozbudowa komunikacji stołecznej;

k) Straż ogniowa notuje! brak wozów;
l) Luto w ogródkach Jordanowskich;
ł) Miejska Szkołu Sztuk Zdobniczyoh we własnym gma®hu;

m) Warszawa ku czci Jaracza;
n) Codzienna odbudowa

o) Warszawa ekshumuje.
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Ale Komitety P.P.O.K. oparto były w pewnym «-h'-pn-i n jmu
czynniku, administracji państwowej i samorządowe j. Obecnie roz
szerzyć muszą swą bazę organizacyjną, w jeszcze więkazym stop-<
mu opierając się < na czynniku.' społecznym, na organizacjach
wszelkiego typu, właśnie w ciągu września chcemy, aby projektarona sieć powszechna Komitetów Obbudcwy Stolicy' stała się już
faktem dokonanym, aby dysponowały już one .określonym'regularninem pracy/ aby wreszcie -- poczęły działaj tak,- jak to'pokazał
wzorowym przykładem Śląsk.

W’r>ni wrześniowe, przeprowadzone będą w całym kraju •
kwesty uliczne. Ozdobne i dyplomy "ptfkwit wania" ^wręczone będal
ofiąrodąwmm kwot od 50 dc-5-00 złotych* Związki zaw&drwą, ort
ganizacje przemyciu, handlu i t„p0 określą /irientacyjne kwcoty
"daniny" na rzecz Waiazawy> Wszystkie teatry i ki na" w Polsce
ofiarują dochód z jednego przs<h3t&.wi.-AuLa-« "
’
<
•
.
W .dni wrześniowe zbierać idziemy'śr ;A.ki-materialna
na odbudowę konkretnych obiektów w Warszawie*'Hasłem, i pr.-gratmem najbliższego okreęa odbudowy jest - realizacja wielkiej
;
arterii północ-południe, tri'..nem której jest ulica* Marszałków-^
ska, wysunięta przez Biuro GJbud -wy Stolicy na pluń pierwszy.■
Jąszcze dozłalniej określ.he będą w akcji mobilizowa
nia bfiarnocui pubiic mej takie cbiekny odbudowy- jak. sumy
zebrana prnaz. chł.. póo. pójdą na budowę Demu. Chł-pa P '1'skiegc
Waraznwis', w którym t .dymu znajdą się sale brud, sala kor
Iowa,t pąkuje hotelowe 1 top* jju’ z;i_ft_.zawo" ów wolnych składać
pę-dą ofiary z my e tą ■ Pcliteahmnrę,. ę-tuJienci na gmach.
ii;mocy, kupcy na IR. m. jinępa-a... P olski eg-' - robotnicy na skłaRw i
na "Wolt i t..a
• .y o
TaK pomyślane dni wrześniowe staną się w tym roku
pierwszym aktem solidarnej akcjo społeczeństwa, pódjętfej w imię
^szybkiej odbudowy Stolicy*
_
, ' ’
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KULTUR#

Jednym z istotnych
w odbudowie kultury .jest
;ieł architekA-CM^s^Wi ninif>ó
w Pgrt**inej więksprawa dzieł
____ ,, ch- GP°k»
,
szóści dzieła to p<“ w stawały nia wg wzh4-°sł®j intnnejr twór z c m. a
wieczne trwałych pr^iiiJodw, lecz dla śpe&y^hiu okroślcnej ^.unmcji
w okresie kilkudziesięciu, lub nawet kilhkset lat. Ulegały na
stępnie ze ataiąrą potrzeb-, lub form, mniojł lub więcej gruntow
nym przekszrtaheenimn. Jednak używany w
izntoTitn,
z« wzgx<jau
względu ,aa
,nn, noniccznoao
konieczność zagiowno-s/mua
znpwvnia:kMi^mvwvli
iru-uwm bąbyd^?jz<vc5w-a^
wi»- użyiJcówonlu - okazywał się osę sto bardziej trwałyriż—ss.'^
funkcja
obiektu, wobec czego obiekt stawał się palikiem tej-JnęCsl
funko
v
cji, jako formy kultury w pewnej eyooa życia* Narodu.

Z tymi pci:nikami żywej, lub obumarłej -funkcji wiąż®
aię dziś nierozerwalni o cała historia kultury i sztuki narodów«
Są one przadmiotam -stadiów, przeżyć i niewysychającym źródłem
dla rozwoju naszej.twórczości architektonicznej, są ono dumą
'■'•hr-tdów, ich najwyższym znakiem i symbolom,ma częsta, poważnym
szymjąikięis. gaąprr«iaa^.»zyT^ jako źródło dedhofów. turystyaznycJT.,
Pd SEcz4gólruv o wiclosi^annym znón^aniu rpiu jwmmiktow iarcni-tAk—
tury, wyraJLełn uzasadnioną trroakę- o żonowniunŁe jaknajwiąkazn
trWAloćci tym cennym dokumentom yrzesz-3?kdpi*.
Od okresu Rewolucji francuskiej datują się pierwsze
.sformułów ani a konieczności epicki nad działami kultury narodu
i zarysowują się metody konserwacji, które skrystalizowały się
w XIX .wieku w parys tycznej szkole Yiulle.t le Duo'a, wywołały
je-oua-ik reakcję, sformułowaną w poglądach Biegła, aktualnych
'^włobeiwio do ostatniej wojny. '
Ustąrjodawstwa' wszystkich krajów stają w /bronie pomni
ków przeszłości, podkreślając ich znaczenie dla kultury naroau.
Reaz«rza się ogromnie pojęcie zabytku, łączy się z układem prze
strzennym, jako założenie, lub plan urbanistyczny, wreszcie z.
krajobrazem, jako zespołom obiektów architekt^oniażnych i przyr-ednipzych, lub nawet przyrodą, zorganizowaną przez człowieka
ha przestrzeni dziejów.

Zniszczenia wojenne’po r,l914 - 1519, a w szczególno
ści po wojnie ostatniej, postawiły problomy konserwacji i och
rany pepników kultury w zupełnie n^wej sytuacji, Wysublimowane
hezważania konserwat-rskio nic 1 x»ały pad uwagę faktu.zupełnego
i świadomego zniszczenia obiektu. I już po tamtej wojnie nastą
piły rozwiązania, niezgodno z obowiązującą teorią - zostały
zrekonstruowana zniszczone przez Niemców budowle w Belgii.Dziś
problem rekonstrukcji staje sic ogólnym i pAlącym* Odbudowuje
się już zniszczony zupełnie kościół «w. Wawrzyńca-w .łtzyKię.Od-*
■budowany ^został Ratusz w Lubece i nie ulega v»ątyliwości, zg
zasada ta stanic się powszechną na okres odbudowy zniszczeń,pc
którym dopiero nastąpi powrót dc wstrzemięźliwości i subtelno
ści naprawdę konserwatorskiej.
W naszych warunkach, .kiedy Rolsao i Warszawie z peł
na ©rap .n--A-,c-ir r-n-rtn naic*ann! o-i/zo pcmiiki przeszłości,nic

?®^®^ych naszych zabytków - to nie problnm konserwatorski,
Ibca teza polityczna, to obrona naszej kultury, to walka o je~
den z-zasadniczych elementów nieśmiertelnego rńrodu Nilwchodzfi
tu w grę żadne sentymenty, ani stan^yAniozo,
t?skn?tv w
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’
tJo?wartośS7k^a- Xjo.
nan przyjdą 1 twęrizobj ezicn^a, Jest toTzasada podstawowa
dzisiejszej urbanistyki na Wschodzie i Srcłi-zio 44
.
obiekty zabytkowe Warszawy i te bardziej i t4^i.j zM?zo4ne
znalazły w planie odbudowanej. Stolicy sens i przyzna.-eni4i
włączone będą ą0 życia miasta w spis 1 racjonalny i z4S4 z> ’
swyn charakterem, P lep ozenie warunków w u*,rtkTr-A-bi tych <-v-iek ■
ASIZ
•■ 2d
i
i "i
Str ie*
xrzą.tzeń w nxaz>~.nie obniża'ich plustycznej wartości*
*
*1 ■
*
•
’
Przy odbudowie takich obiektów, jak Zame> Królewski ■
mamy tyle fragmentów oryginalnych, że w^-^p-n.śSfc^ do?Zku k^
dy zetknie si2 z kamieniom, któfy pamięta - 1 ogolili? ?zX ĆŁ
lcwskio,. to wkażdym ranie czasy statuieg? remontu Y .-Stały
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niowe Żerania, przebu'd'wane w nowoczesno zospeły mi wsokoniowe
nabiorą nowych, dotychczas nifewyzyskanych wartości.
poprze założona i zorganizowana sieć komunikacyjna
zwiąźo dzielnice mieszkaniowe n centrum Stolicy i dp.l «1 ni nami
mieszkano .wymi, jak również z terenami wypoczynku. Wówczas
mieszkaniec odległej nawet dzielnicy będzie się czuł obywatelem
wielkiego miasta,
'
.
.

W planie przyszłej ‘Warszawy określano ściśle t® t^rreny.które stanowią, urodę miasta, a bez których byłoby, ono smutne
pozbawione uśmiechu, każdy się domyśli, że mewa, tu o terenach
zielonych, o lasach, borkach, ogrodanh sp-xrt-;nvych, dziecięcych
1 dzxsxk/.3^ycii<>zjic_Xci
ca.1^ Warszawę* rrzc—
chcnizió ma.wąpkhiml smugami przez tereny intensywnie załiuknmne
rozU-swap się szeroko w miejscach bardziej od śr^lm±n^/a. obdakj>
_(pę'eh, więżąc się z terenami.'zielonymi otaczających pól i lasów.

Skrajnymzbastionem zięleni Dzielnic Centralnych na północy, punktem wyjściu lo paszczy Kampinowskie j, jest Lanek Bielr<nski, górujący-nad doliną Kępy Potockiej. Tereny to, przn.nlkgy
jąo w wąwozy pud Skarpą, zaspokoją potrzeby wypoczynku Bielan i
Zi Oli bor za©
.;
■ '
2
> ?as 2ielfńi blĄgnąoy . wz/łuź Wisły zwęża się w Okolicy
śródmieścia, tam, g-lzle Skarpn przyłllż-a się do rzeki, ażeby
petem zająć rozległo tereny Powiśla, Ujamic^a, yowięknmonych
Łazienek i wreszcie ’d liny Siekierek, gdzio-^pnzewidirjc się urzą
dzenia sportowe na, wielką skalę, na’ miarę zawodów cl 1 rrp.1 J-e.V-o-h,
Tereny Siekierek pj&przez Wilanów i Natolin, łąki u p^dn^ża Skarpy,
za las«m Kubackim i lnaumi Chojnowskimi, '

.
ziel^nega .^asa, biegnącego wzdłuż Wisły,- poprzeczne
smugi zieienr przenikają przez tereny budowlano do następnego
pasa poiłuznego^ ktOry wiążc Pola Mokotowskie z grupą cmentarzy,
położonych w pomocnej części miasta.
. Na prawym brzegu Wisły, przy pąroie Ż orawskim, wysbkie
zadrzewieni^ izolować będzie tereny przemysiewa od mieszkanio
wych, w śoisiym.zprwiązaniu z zielenią nadbrzeżną, która poprzez
powiększony -Cgrod z o l.giozny i tereny dawnego portu, sięgnie '
w głąb Parku Paderewskiego' aż do Grochowa., Wzdłuż' Saskiej Kępy
rozsiądą się.woonu kluby sportowo, połączone przez most, pro
wadzący na Siekierki z terenami wypoczynku lewego brzegu Wisły.
■ t'
Naszkicowaliśmy obraz dzielnic mieszkaniowych i terenów
zielonych. W naszym "n wRtorztwie"- nie jesteśmy odosobnieni.
W opra^. -wanyc.h planac a - przebudowy miast — Londynu, Manchesteru,
a n.awe u niezniszczcneg Sztcckholmu, przeprowadza się te onma
idee. Wszędzie, występuje ostry protest przeciwko miastom - kolo-*,
s^m, o gęstym zalidnianiu«Dcdobnie, jak w planie Warszawy,prze—
prowadzony jest podział na jednostki terytciriaclne wyodrębnione,
0
przeznaczeniu. Wszędzie ncwy iplan miasta znkłaBn
podstawy pod'-szeroko rozwinięte życie .społeczne i wzmacnia więź
społeczną.
-.
•
■
x

,

..Ale u0ź wszędzie zapewne, a u nas. na^ewno, dąży się do
'
.ny~ mieście wsz*-ctki 1 ty 'E" rzeczywistych
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przeto obawiać., żo nowa Warszawa będzie nam. obca, Twórcom planu
przyszłej h&razawy sylweta kościoła Wizytek^, Karmelitów, Stare
go Miasta, czy pałaców, tak same jest droga, jak każdemu innemu
mieszkańcowi Warszawy. To też pozostaną one i w przyszłej War
szawie sercom miasta.
,

nOo

NOWY MOST KIERBEDZIA - MOSTEM

DLISKUTjJ

PRZYgZŁOSSI

W powojennej Warszawie, obok .sprawy mieszkaniowej, do
czołowego zagnciii®nia urasta sprawą połączeń między dwoma ozęBojami -miasta, j>Ja\żA»ymi na dwóch brzegach Wisły. Części tę
tworzyły z&wszZ jeleń ox\;nnj.;^Ł i nikt w .Warszawie nie rozróżniał
■i nie" tr-lk^-orwj, jako czegoś odrębnego, raLznanej Warszawy lewo- •
brzeżnejPragi na prawym.-brzegu‘rzeki, Oba te ózłony żyły
Wspólnym życiem, Ąpatuwy ich się ziuyęh>*vły, u mosty* były miejcóAP
się splnńały i
0ci ibubrzc-żjite)j Warszawy.
:

Dziś te iwie oddzielnie wiolą ’części, pozbawione w.sawiorusze wojennej jawnyoh m stów, z całą siłą odradzającego się
życia, upominają się o 3WC prawa, o zaspokojenie, swych. tradycyj
nych potrzeb.
•.
•
• Wkrótce po wyzwolenia Warszawy objął obowiązki łączni
ka między lpwym i prawym brzegiem Wisły drewniany most saperski
na linii" ulic! Kurowej po stronie Warszawy i Brukowej ca strony
.Pragi. Z trudem obsługiwał wzrastającą -szybko ludność Stolicy i
zaspakajał potrzeby rozwijającego się w żywiołowym tempie życia.
Zdarzało się, żo mostem ciągnęły nieprzerwane sznury aut w jed-ną i drugą stronę, a na wąskich cho-dnikachjak na taśmie bez
końca, płynął potok ludzi, spijających "gęsiego" na-Pragę,lub w
kiejrunku Warszawy.Uszkodz-enie auta, bądź zatrzymanie się piechu
ra, pragnącejprzełożyć niesiony tłsmoczek z ramienia na ramię,
-wywoływały na tyrihmć-sueiowo wstrzymanie ruchu nu moście. Tworzyły
■się "korki" - niespodziani wrogowie wszelkiej punktualności.
' Działo się tuk nawet i wtedy, gdy dę pomocy uruchomio
no most,pontonowy na wprost Saskiej Kępy, chociaż przejął on
cały rućh,kołowo - konny i część ruchu pieszego,
■Al® życie z górą juź półmilionowej powojennej Warsza
wy parło naprzód, stawiało coraz większe wymagania, którym te
dwa prowizoryczno mosty nic mogły sprostać.
Uratował sytuację nowoWy bud cwany most ?oniatowakiego.
‘.Jest on pierwszym z mostów stałych Warszawy, skonstruowany
zgodnie z planami odbudowy miasta. Jest pierwszą z większych,
budowli, których wzniesienia przewidują projekty nowej Warszawy.
.Te.k był potrzebny - niech świadczy statystyka. Na; dobę obsługu
je on 95 tysięcy osób, a z górą 7 tysięcy aut przejeżdża w tym
czasie w obie strony. Liczby te nie są bezwzględnie duże, ale
. >-*•''-r śot- -•■■o od kólkrnostu miesięcy zaczęło
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mrc rodowitych warszawian. Nic mało było MMLch, którzy
specjalnie przychodzili oglądać to naprawdę ładno dzieło sztu-ki inżynierskiej, to we dnie, to znów wieczorem, by przekonać
si<?, jak toż prezentuje się przy rzęsistym oświetleniu lamp
elektrycznych.
r±q

Most Pcniat'wskiego zdjął troskę z sorc opiekunów miastay odpowiedzialnych za prawidłowo toczące się w nim życic.
Al« nic na długo. Po -kresie zadowolenia i upojenia z wygód,
jakie, przyniósł, dały się słyszeć głesy, domagające się nńwego
mostu. I bynaj4’iniej nie są to życzenia "wygbdnisia warszawskie
go’’, któr-omn nal-ckiurz -ły 1 ~ tyołmzas :we niewygody w przedosta
wania się- z jednego na clrugi brzeg Wisły. Uwagi tę czynią lu
dzie trzeźwe patrzący., P-'-,wia-'iasją npo, że rzeczywiście w tej
chwili obsługują Warsrrawę dwa mosty 7 Pcniat wskiegc i drewnia-
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nia nąd bezpieczcś-smweii. mosuua Kx pinrów aż za nuzc. Naatc m .st
ton hamuje ż-óĄÓkuęę par<^rt<fc<óws' -•■
iceh-dzą jeszcze wiel
ki* 'kc^zty-mt utrzymaniu m szu w należytym stanie* K nserwao ja
tadajewł^.uyh-h dźwigarów, zmiaia desk.wej jen'ni, opłata stałych
■''''Mo zer sów - nie małych .przysparzają wydatków miastu* Na ten
most, zwłaszcza zimą- zupełnie li ■ zyó nie ca.'żna<. I zn'w Warsza
wa miałaby do użytku'jeden męst, tym razem A-'st Poniatowskiego.
A dla dzisiejszej Warszawy - jeden most już >ie wystarcza*

Te słuszne argumenty utorowały drogę powszechnej opinii
o koni©ozn..;ści lud wy drugiego., stałego męstu, oprócz mostu xJoniatowskiogo*'
‘
,
X zdocydowmo ostatuczni-a że mostem tym będzie most
zbudowany na mjej sou, lożącogo dziś w gruzach mostu Kierbedzia.
ChrnMxk.t*-irystyozne, t k dobrze znane z fstografij i obrazów pa•.aoramy Warszawy, ściany kratowa -.^-o mostu - spoczywają w tej
•--ahwili na dnie Wisły* Trzy filary' ay-lkcwu zrujnowano- lalwo wy-^..
stają z pod pcwiurzclni w;\lyo ocalało tylko po jednym przęMLc
od strony Warszawy i ca strony Pragi.

.

Most Kiorbclzia zbudowany przo-l 8.- laty 1 ł na -iwo
czasy niezwykłością Rył b wien pierwszym mostu”, w Xęlscufktór.ego filary ufundowane zostały na t.zw. kesonach, toj. opusz*zan<? były w dno Wisły przy pornosy sprężonego powietrza. Most,
właściwie nie ładny w swej m n innej sylwetce, szpecił witek
na Zamek Królewski i nie licował z ch .r akt-.‘rum pobliskiej
-dzielnicy stare:ziejs.kioj» Stał się jednak z biegiem czasu przy
jacielem szerokich nas ludności Warszawy i.jako wierny tow-arzyoz
dwóch pokoleń warszawian, zaskarbił sobie ich’syrpatac i sen
tyment. "Kierbudź szary nic ładny, ale ‘mocny” mówili, spoglądąjąc z uznaniem na gęstą' kratę stal rwy h wiązań*

i

Nigdy już "starego Kierbedzia"' nie znaczymy* Nowy
most będzie inny., Projektuje "g ■ inż, Eet.y 1, kanstru tor itostu
Poniutćwskiego, ktzxy nie wyjawił je szcza scczorMÓw o przyszłyfb mę.tcic, nić win dcm--., ż'• będzie t~ most :• dźwigara M dolncłukow’-*1-. o ’ ' ■ du?‘ nisz’ t szerokiej i prawdopodobnie nie łęk

m-
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wewn^trzno-miejskzm, odpowiednio sharmonizowany z pobliską dziel
ni oą Starego Miasta.
Wielki most dla szerszych zadań komunikacyjnych. stanic
w dalszej przyszłości u wyl -tu ulicy Karowej, lub aeałnarskioj.
Decyzję budowy mostu na miejscu dawnego mostu Kierbe
dzia ogół warszawian, przyjął z prawdziwą radością,

Cd, mostu Kierbedzia l-?ży na linii łączącej poprzez Wi
słę środki ciężkości lwu 'd:abrz-Any-ln. części Warszawy* Przajłp^
żonie jego trasy wchodzi w samo oentriol'ra,;i, w najbar-izdsąf **
ożywioną jej dzielnicę, pójkio znajdują uio jesz .zc lyzan- urzę
dy, kt^rc w zrujniw^ono-j^War szdwic nie z-vJziłh; >z,u».^ąiś ^s^-bib
miejsca, gdzio czynno .Ą dw roo kolejowa- kt 'a-z służyć 'będą
jeszcze dłuższy czas. Tras:. pięknego mostu Poniatowskiego doty
ka radzoj peryferii Iragi n obsługuje Saską Kępę i n?ool. w, a
■ nie startowi tak dogodnego p.: łączenia z właściwą' najlardzioj za>^Jaoinicną częścią prawobrzeżnej Warszawy, Ton wzgląd poważnia
zaważył na postań wianiu wykorzystania- na nowy nost niojsoa po
moście KińrKelziao Ta trasa ma wr a.zoia przow-omę nad innymi; po
nieważ jest ekonomi ozni-o jsza, dzięki baji? żc zużynkowujo się
istniejąca już filary.

Jakie będą k-szty ludowy - w tej chwili dokładni o nie
wiaiono. tyiadór.c tylko, żh na ten cel przewidziano w trzyletnim
planie ihważrtyoę-inym 4 00 milionów złotych, D- właściwej ludowy
-^yrzyhtąpi się na wiosnę przysżiągc roku* Poprzedzą ją roboty
- , w .'bipno, już zresztą rozpacz
Przeiu wszysnkim uzuwa się
'araki z ;t..:;ń-ny..uh ztar-«oh przęseł,- ną.atąpi później rozbiórka
uozniszezcńej konstrukcji dwóch przęseł i odbudowa filarów,
równocześnie op-rm. ewywany j st wstępny projekt mostu*
' -Cał śó Lędzin g towa za dwa i pół lat. Na toki właśnie
/ okrds przewidziany jest żywot mostu drewnianego* Żłcwcm - zasady
/ dwóch■ mostów w WarcrawiG, jako minimum jej żyps-żuń - z:a~taniu
utrzymana, dziś - m-st P :niatcp/v-.:kiagp; i dru.i drewniany, a od
Ir. 1949 - most D ni .'towski>'< • i "newy m.-st Ki-rha-.lzi:P'.

PRZEMYSłi

WaKSZAWSKI

W

ZaCHOPITLEJ^ZIEEJWCY^

,
^rujn-;wana przez wojnę Warszawa, wystartowawszy przód.
Kilkunastu miesiącami do marszu dla zdobycia utraconej pozycji
pierwszego miasto w Polsce, musi prowadzić akcję odbudowy n?/
wielu_ ouoin^hb •równo’.ze4nieo Wymaga tego skómplikowony organizm
wielkiego miasta, mia.ta, jakim
i choe by?<^arSŁwu^tO«
U- _l_ C^ŁL

x Jednym z najpoważniejszych elementów tych różnorakich
wysiłków jest odbudowa przemysłu* Od niego bowiem uzależnione
joet^ empo rozwoju dalszego mi a.-ta* Pozą tym nada on nowej WarBzawie cnarakter, ~aki miała i chce mieć nadal, charakter"mig
ota częściowo wytwórczego© Irzel wojną 27/o ogółu ludności War□ zowy naieżała do Klasy, robotniczejDziś jąży si’ do togę by
ten stosunek, dla utrzymania dawnego oblicza struktury l?dr"-śoiowej, był przywróć ny i utrzymany©
J

^Xx
GZrfcxó-a zmian, jakie zaszły na tym odcinku '
życia Warszawy, należy nadmieni^, że przedwojenny pr

'k7''’
oi imentu. wybihonia
-dą j.ip.ca r.-uj-fbe óyi to w dodatku drobniejszo fabryczki T'-'.
■ pioro^d lipeu ubiegłego roku, r przepr wadzeniu'Kufe^ych
remontów, zaezjto puszczuć w ruch większe 'zakłady/Główno ^r cl 0
odegrało tu pr^rtwo.W ciągu roku zd łam: uruchomić 52 wi&sźe
Z^J$dył pJzede wszystkim z branży włókienniczej, skórzanej i
elektrotechnicznej„ Czynno już są: PaństwoU Zaklr^y -XXe
popularna fabryka platerów "Nor blin", wytworna t narzędzi ?h?
rurgioznych Manna, fabryka ickemotyw "Parowóz"1 * ~
-

inny skupiać
przyszłej
przev,idu^'SMdaln*
-h <h ri n-ł
ee,. w których
się warszatf-w.
będą Nakłady
przem-^łowL
Dajrozl^
lejszy na ten-cel teren przezn.3z.no na ZeraHu© n. rrawei ki
;rr
vóko?n^
Azie Kamionek również na Pradze#
J
' W lewobrzeżnej Warszawie przemysł centami z wad 3ie
będzie w t.gw. Zachodniej Dzielnicy Przimj-^łcwJjro ile Żo
a Dzi :-lnicu
L1 ■»«Kamionek
r» -r- ~ 1- ... — realizowane
1_ . _ _1 ..
* » będą
, . później
.
u - Zach.-dni
J
blid™“?“ nst joż rle tle - go^we et tr.,i,iaz„KS
Pl-ny.rozmieszczenia poszczególnych zakładów©

Od śróómi
’lrxJÓa ł’ozr'f-^^s- sii -na obszarze z górą 8 km2,
^odmins.,!,^ ..aazieAU ją ulica lewarowa© z południa dochodzi
J*
P°3tojowej.w Szczęśliwie,cg i dn ulicy lolojilj? pół. hą granicę p? uamAi ulica Wolska, mcc str~nv zachodniej gr^
niczy-z pasjpm dawnych fortyfikacyj miejskic/i, "
' /
°
W ioh pobliżu. rozciągać’się będzie wielka st;
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• Tu na przy dzielonych terenach , zespół przemysłowy
no" przystępuje do ■ wznoszenia. zabudowań na młyny, kaszarnie, makaroniamic i różne składy. Obok "Sumopemec Chł^peka" zakłada'
3we przetwórnie owoców i warzyw.

Roza przemysłem, spożywczym, na terenie dzielnicy znajdą
się wytwórnie branży galantoryjnej, odzieżowej, przeróbki skór
i przemysłu precyzyjnego, jak wyrób sprawdzianów, maszyn de pi
sania i t.p.
Wszystkie fabryki bbdą
i nie zadymiać dzielnicy, kt’ra_Xeży tak

'>y nie

Północną część dzielnicy, a więc tereny przy ulicy Grzy
bowskiej żajmie Iżó-Mzy pr z emGhł-mr^tai.owy na czele z dawną dziś
g^^vU*^ur»*»ną fahsyM
która przed pr zenie sieni en na
erań prriu<Ot^nrjT będzie narazie dźwigi.

W pobliżu: remontuje się zabudowania przedwo j enne j, sta
rej fabryki obi? papierowych "Franaszek". Fabrykę przejął "Film
Polski" dla wyrobu papierów fotograficznych^ klisz i taśmy film*-'-—
wej. Na północ od ulicy Pworskiej prowadzi -się roboty ha terenach
miejskich, gdzie staną zajsądnie tramwajowe,
i
warsztaty dAi-ejskAnJr ZaJcłrjl-ów ICc.m:.vaik=^yji^rbiŁ<'
W końcowej fazie znajdują się prace przy odbudowie Pań
stwowej Fabryki Karabinów. Również zakłady Philipsa, wytwórnie
żarówek i lamp radiowych, remontują swą dawną siedzibę przy uli
cy Grzybowskiej.

Wspomnie? tu także należy o przystąpieniu dfr'realizacji
wielkich planów wzniesienia kompleksu gmachów "Słowa" 1olskiego".
Inicjator, Spółka V/yi-cza " 0 zyVxjLn±k", projektuje uje? w odręb
ną dzielnicę cały
b^yidońw, gdzie mi«Avió aią będąR—drukar
nie, redakcje
i mieszkania prac-cwtrdjtów. hhhk s-tajzLe zespół
Ajand. j^L^myuł u p o li gr af i o zn e g o.

Teren przemysłowy zabudowany zostanie prawie 'wyłącznie
gmachami fabrycznymi. Budynki mieszkalne nie są w zasadzie prze
widywane, a jeśli takie powstaną to w niewielkiej ileśai, nu ja
kieś 5 tysięcy mieszkańców najwyżej. Hu pracowników dzielnicy
przeznaczone są domy na pobliskim Kole i leżącej nu południa
Ochocie, Jako połączeniu z dzielnicą przemysłową służyć będą
bądź istniejące Ulice, bądź nowoprojektowane z tramwajami, auto
busami i szybką koleją, elektryczną, której tunel przetnie całą
dzielnicę przemysłową z południa na północ.
•<

Jo centrum miasta prowadzi? będzie*wielka arteria, sta
nowiąca przedłużenie kierunku dzisiejszej ulicy Świętokrzyskiej.
Przy niej., w klinie, jaki utworzy z ulicą Dworską, znajdzie się
reprezentacyjny ośrodek społeczny z budynkami sznOł, klubów, kin,
sale wystawowe i t.d,
Pfzez sam środek dzielnicy, po terenach obecnej gazow
ni, przebiegnie szeroki pas zieleni, który nie tylko nada, este
tyczny wygląd tej części miasta, ale stanie się jej zdrowotnym
rezerwat m'-f.

*

a.
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Przy cdbudowjs Stdicy pracowała przez dwa tygo.dr.io
"radna brygaóa" młodzieży jugosłowiańskiej, w 'liczbie 107 mło
dzieńców. Nasi pobratymcy pracowali niezwykle wylajni©; speł
nili trudno -zalanie oigrujzx>wŁjalsą i upArządkcwanma obsz-ornag©
Bladu Starynkiowioza oraz kilku Innych dlio.
Bilans ich. praoy przodctawia pię nas trująco Z rozbili
bunkier długości 48 m ..rdłnfcośei, 2,5 m szerokości, wysoki na
2 m. Wywieźli około 1.8,00 ton śnieci i gruzu,

W dniu 18 sierpnia r.b, na Placu Itnn-yKklawioza cdby- .
ła się pięknu uroozystofJĆ zak<nLv^ni-a pracy przez
jftł odzież ,WŚród licznie'.zgr-ajańdg on ej publiczności i'ustawionej
czwórkami mł-dzieży jugosłowiańskiej, stanął wic©—prezydent
miasta B.Strzelecki, dziękując nośnym juodmttjTnccjci w imieniu
Way.szdwy za yllnną rr arznj Stolicy procę, która jest wyrazem powzńj.s;ow?ó braterstwa. •
Na Placu Sturynkiewioza wzniecióno kamień pamiątkowy
i wyryto na nim 'napis;-' *

"W odbudowie Warszaw^ wzięło udział 107.młodych obywa‘teli bratniej Jugosławii. Dla upamiętnienia i oh. pracy wzniesio
ny został ton kamień 17 'sierpnia 1946 i.".
'• przewodniczący T.owarżyfitwa przyjaźni Polsko-Jugosłowleńr-^
skiej Grubetfki udekorował kruckimi ■zaójbi^i 46 młodych J;i^»Aą-wianek i Jugosłowian.:. WruW^f. c^ł^kowie Arnlnoj} bionwiĄT" otrzy
mali dolany pajurąn^>>v5~^rd. Miejskiej Rady NaroirwwjJ i Zarządu
Miejskłegd Warszawy. ,
,
• .
• *
*
1
• ■*
/
J)ziAKlknkę
*
x?a^ii
'
Kraków zadeklarował gotowość odbudo' whnia własnym sumptom zabytków ego za•
j
1 juzdu na Krakowskim Przedmiściu w
Warszawie, zwanego popularnie "Dzie,
kanką’!-.
,
■

.
' Budynek
'
*
"Dziekanki" ma być przeznayzpnj’- na bursę dla
młodzieży akademickiej. Pomieści ona w pokojach jedno-dwu i
trzyosobowych /- mieszkańców.
’
,
.
. Krukowski Komitet Odbudowy. Stolicy otr-zymał od B.O.S.
fotografie przeiwoj-innej. "Dziekanki" , jej.st.unu obecnego oraz
plany przeprojektowania jej. na bursę. u wreszcie projekt re
konstrukcji w’oprać fonia inż. Stępińskiego., '
-'•
•

Roboty mają byś•rozpoczęte już na jesieni r.o, Przed
zimą • br ’ pnek zostanie zabezpieczony, pokryty daohom,a na wio
snę wykończony. Koszt kompletnej odbudpwy wyniesie około 45 mi
lionów złotych.
' •
.
•
Przypominamy, że Dziekanka zbudowana została w' poło
wie wieku XVII jako zajazd, na dziedzińcu którego dobudowano
•<
•,4 . •
. - •
4
... 4 ^,4 * rz ^4 .. „4 „.
i ,, -rnjrj ^r^erobi'’-
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n<
no r^a^ mkoszkani.d, a częściowe na warsztaty rzimieślnioze.W z>ajnzdzit mi*3ciia
się -----zn&na
"Dziekanka".. zZa
cara mi
Mi-t.“
t"' rdstauracja
■*■ -l
„c.
oara
z r- T O 7 Ci odoywały
Mnii c>T7
-i•'7A 7
•+-tu
,n słynne
• __
i • star omite
. . jskie.m
k-ła^a
się
.wieczorki
go wijrtu—
oza, koncertującego na akordeonie
Zauożeny przez ks,J.F.aliiwfikiego w r.1817
Zakład Głuchoniemychti Ccidnnlałyok mieścił
się początkowo w J.Mnyn z yawilenćw pałacu
r.azinierżTwskia^e. ;W kilka lat później pnz®^
nivS± się do własnego budynku przy KLacn
Trze ch Krzyży, o charakterze pałacyku,

Od^u^owe, Instytutu
^uchoniemych

A.
, lałaoyk_ scalony.został w czasie powstania. Dla warto*'01
etycznych i zabytkowych 'uznano gu za zabytkowy, Jedno
okrzyaic ^n^acyku zostało odbHApwane na jesieni ubiegłego roku
i oddfina do użytku
z£ swymi pupilami zjechał
dc WarszawyL.^fcwąjcUo ar agi e jeat akUinie w -odbudowie.

Niemcy nie tylko wywieźli -wszystkie
zwierzęta z War sławskiego. Ogrodu-Zo-.
piegicznego, lecz rszebrgli
i o budynki, fundamenty zrcwnc.il z zieńr*~.
i a na oru.<tojywtłyM t^rAhńe firma
’
•
farmaceutyczna Asid miału, hodować ro; śliny lekarskie.

■------- Cgród/u^ę^W

•

.

•
Stało się inuczoj. Warszawskie ^Zoo" istnieć będzie nani. óuz na jesioni r.b. rozp oczną się pierwsze Soboty budowlnn^, Które zakażone zamianą w marcu r.1947. W-kwietniu tegoż
rr<:zi.t nnsrtąjhd Jsa-adMajrcic
Steli:y.

'

■>

4

P

i„ n_ + . ^/nktur Zoo zamierza-av rćoić ’ specjalne uwagę na hodvwtQw?L?vrr^° rgrof'-i ^i^rząt, przydatnych w gospodarce wiejskiej".
1-J^ / alpaka, zwierzę podobne do owcy, l^cż o owłosieniu obta
futrze.pOdOone do °wi*’ wr03zcie nutrie - zwierzę-

szalony tunel pod Warszawą .

'

.

.

w ramach odbudowy linii średnicowej
Warszawskiego Węzła Kolejowego - po
szerzany lest tunel pod Warszawą,tuk,
sny pomieścić się w nim mogły cztery Uu r
-tory kolejowe.

Rozpoczęto prace nad poszerzeniom. tunelu u Kso wykotu

3rlr*°3 oraz *»s zŁiE«!i Mm

zox±m^iej, Poszerzona część tunelu przebiegać będzie częściowo
pou jezdnią-, częściowotped chodnikiem Alej Jerozolimskioh.PrrfcSf
tUC!1U P5ZJ 2biesU
Marszałkowskiej i J??o±4^-4 j P^rwają. do Piłowy grudnia, a w maju przyszłego roku
wsEj^ic prace nad pas zorzom om tunelu na tym odcinku winny
byó uiconozone.
J
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Inicjatywa spółdzielni zaznac.za sio
c -raz energiczniej w odbudowie łomów
na ŻoliborzuB

Pomyślne rezultaty odbudowy
spółdzielczoj na Żoliborzu.

..1 - O
Ul dl o

.
' Cztery llcki mieszkalne -Zakładu Ul ezpioczty Wzajemnych
pokryto dachem. Zaawansowano odbudowo wnętrz... Setki mieszkań o 1remontowano w 4o:.a«h spółdzielczych przy Ulicach® Mickiewicza;
Krasińskiego, Słwuckiego, Kies akowskiej? Kozietulskiego, Kraohowieckiaj.
>
Ozynno s’i w pracy odbudowy różne ,sp'łdzieŁnie pracowni
cze, od nauozyciulskilh‘poczynając, na spółdzielniach różnych
resortów młnitycrir^
o Na czoło wysuwa -'-io jjefnak
działalność Warszawskiej Sty-łiziolńi Mieszkaniowe j y która odbu
dowuje bloki kilku kolonij, dając w rezultacie setki mieszkań
do użytku. Nadto W.SJty wznosi

nury. “

*: »

Wysiłek s;- ół dzielni da je w rezultacie poważno wyniki
w przyroftyie-D-icrszko.ty.natyo.iij.^.rzUi
,

Śląsk.dostarczy Worsżawi
tyŁuń&inikaji stal ..-ryty. 1
'zóhihUzWT

Kurni te i- Wo;jowó-lzld. '"dbu.l-.-wy Stolicy
w Autowi-iuch obejmuje nu terenie
śląsko-dąbrowskim 12 komitetów miejSklClU
22 pcwir
óm i
'DC gminW ■_»
nycha w ipcu komitety tk zebr v
°6 mi
_____
" ‘ nu zł-tych, jest J‘ jednak
1 tyłku cz'„M wpływów za lipiec. •

1

.
Juk wiUmu Sląsjk ofiarowak Y/arsżawiy stalową konstruk
cję mostu Poniatowskiege« ,.b jenie dostarcz-':• będzie Stolloy
konstrrkuyj m ht'---' wych ,ze .ńi?l: dc ;zabudowy pojedynczymi dema”i dzielni'; Mok-ty dyu- Szty-i Marun/wa-, ty tyni ' w pi.-.rwjzym ozu- •
cio doctor-^y Śląsk ćOO t.n stali wurthóoi 12 milionów jęł utyciu
t

Bądą t. konstrukcje stal,owe domów conajmniej pięciopięt
rowych. dbucniu opracowywany jest projekt do: ..u okup- nymrait'!'..ou;

Nieracy przy oAladowio Warszawy

Przed zimą drugi t-r mostu k
lej-owo cc bylzi?. uk-ścz-.ny.

Przy
udowi Warszawy zatrudnionych
aziu wkr’tcc 5Y'ui' Niemców,- którzy
ul okuwani zostań: w okonie erzy ulicy
Style
—
’
' •
(tyslejo
Wkr'tue
zapadnie'decyzjaj,:
w
-3 oni
j ok.i:.
ow’ j
. ii tyto li.cy Kiemcy zostań® zatpu-bnicnio
.c m w swoim, cza ci'
cmv a w
zimie bieżące^. r ku zostui odclsny do
.użytki
1 bud ' w . ny- j - J. y>
mostu ty:~
l.ę .; ■ w
przy -yt odęli vN«“.t.-chmias t r o zr oc z ?■:
ty przy olbud -wie i drugi u fu
tor u z .. dzidki t-emuf.' żc odfruV-w une fil-‘ y siaty ubu torom? bibuł wa przty4sei tura arimcu/ posuw-’
A idszybko
’
’
■P
naprzód
D -tychcza.- u dłutowano już lwa
*zQs±a drugi o ac toru„
”t~ w-r>
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dy zwalenejAkonstr2kciFmo3tuCnpralu.iJana'iPtZy wydobywaniu z woszkoleni nurkowi" którzk nns’wfJ?
nad Jym sPec3alnie prze
topione stalowe częsc/i^ydobYwaj^jrn^tzoh^71^^71111

specjalnych
lewarów.
Dotychczas
oczyszcza™
pod
pierwszym
przęsłem
i ezę^i^o^M

Prz^ Pomocy

tor przychodzą gotowcęiCzmcntowaneCiXfabivknśi8PkZęheł pod.dra«i
wykonuje się tylko nitowanie.
5
3^sklch’ aa miejscu

Szkoły w barakach.

tk

Jeśli z

nadchodzącego.

gzk

Wozysuk^e dzieci warszawskie w wieku przymała
kSrhe£iS nvrdę znaleźd
ł—Rzń0Jn3rokr władze szkolne musml ojzyslcuf M
nowych izb na 40 dzieci każ^a. ’
’

ódbu<i;-WadEoS™?ekiiSK^LhZJ a&1,3J55w stani»

nie
'

n w

ogołoo^
ulicy cSłLi^kł^^

3

ć

*

3

Pomeloęickko (kompletnie
2 drZe*' krzewów i ogrodzenia) przy .•

*vchoza~ w^łaiy Ko^kacyjne uruchomiły dokl aStobn^AarSZaWie ?1 li4i^ .tramwajowych, kiltrzy linio trolleybusów, oo<-a -jednak nie darOw - a.dzi eckich. Uorc.bek poważny.

«Yoh

rotr2eb k0K“nlka»yi-

trzylettilCpldS1ąb7doSy1komSlkacJi°“l^jBkiAine
nia jej w tym okresie do <Xnn
Jekl
celem doprowadzęże w r.Wwar£::rii.^E»e siq *
oęazis ponad , OC tysięcy mieszkańców.

jąoy, Prostyyra?hAdkłprzeVwoji!4m,5’oooZmirOWt'ióida nasM~
3 wozy komunikacji miejskiej (tramw?i 5i’S° mieszkańców wypadały
tę samą, liczbę ludności Drzvr -ćso?n +'3i1
autobus). Obecnie na
skie Zakłady Koitkfcyjne posS?MySn dwaxwoay- W r’1959 ^iej650.Brakujące wo^ praffie M Z K zL^S
°>ecilie
tylkp
najbliższych trzech lat.
*K‘ zdoM właśnie w przeciągu
wajowe na^Mi%nco^płynMtmyśniełn-ĆWie odbadowane hale tram- /
szenie remontu' zniqzrzonł^P,
x
usprawnienie i przyspiecy. yHale tern spalcie p-zez^Niemców0^2 na.wi^ksz3 wydhjnośś pra- :

oz?eclowo Odbudowane i oddane do

.

.

Dzięki Odbudowaniu hal - robotnik zwolniony będzie od
" . _ '. ” _ •* r> -? — r ‘ r-

’
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dę.Dotychczas bowiem wozy remontowano były na otwartym, powietrzu,
lub też w budynkach prowizorycznych, zupełnie nieodpowiednich i
nieprzystosowanych do wymagań pracy warsztatowej.

Straż ogniona notuje!
brak wozów!

‘

<0

ODBUDOWY. WARSZAWY

ł
Straż ogniowa Stolicy boryka się z wielkimi
trudnościami i brakami. Przed wojną -strażacy
dysponowali 46—ma wozami, dziś posiadają ach
zaledwie osiem, a potrzeba najskremnioj
cząc - piętnaście. Nadto brak sprzętu! topo- —
rów, drabin.pasów. Niema też w-ę.żów, TrizydziaiScd/'
sztuk tego niezbędnego .ąprzędrn^jc/p^aŁa w cza
sie pożaru na Bielanach,,

.
Niestety, przysłowiowa. już zurnlach? warszawiaków, w tym
. wypadku ni o poradzi brakom. A tymoras-dn - pożary w Stolicy są.
.
częste. Łatwo■zaprószyć ogi-^h-W sklecanych, drewnianych Klitfcann*.
' na prowizrryh^>ny^l.^xt^iykra.1> i\mzroll<d—tyTBr^annwyęh''
-urjsądlz4ninnn *
1
/

W'Warszawie znajduje się 13 ogródków Jordanowskich, zorganizowanych przez Wydział Opieki ’nad Matką i
»
Dzieckiem. W okresie trwania roku szkolnego, w. ogród
kach tych. dzieci wątło i chorowite t o z ono są opie
ką wvcho'/.wczyń i lekarzy, dustają tyzy razy' dziennie
pożywna paliki. Bieżące lato dzieci te spOdzają-Rna *
koloniach poza Watszawą. Miejsce ich w ogródkach Jar—•
janowskich ‘zajęły inne dzieci, te, która żmuszope są H
spędzać lr.t.0 w mieście9

siato w arródk-aah
Ł^diu-jkiiakioh ,

*

;

___ ______
. właśnina' terenie ogródków Jordanowskich
Dla
nich to
zorganizowało-miasto p . łkolańLr, Korzysta z nich 4dzieci./,
7/ ogródki przebywają calziaĆ od P runo do 5 poyołpdniu.Na toiejtfcu^dustają. śniaźlpnic* obiad i pc-dwi-eczeorek, w międzyczasie ba.
wią się, grsją w.;.uwi, j.Tvrzti.yu wadzie yiytkich-basenów, uczą
się śpińwan, a wros.z.cih - uprawiają własno, m&J*ej.i^i®-dziaiki wa
rzywno.
'

Miejska Szkoła bztuk Zdobniczych jest naj- starszą'w Stolicy uczelnią artystyczną. Ist• nUja'P/1 lat, W czasie okupacji funkcjonowała
potajemnie jako’... Warsztaty ReperacyjnA Urzę
du Szkolnego, dmuch został zburzony w czasie
B ■ wstania,#

Miejska Szkoła Sztuk
Zdobniczych Wo właspym gmachu

’

.1

.
’•
Obecnie przeprowadzono częściowy remont budynku i od no-,
wogo roku szkolnego uczolnia ruszy pracę na wszystkich swoich
* wydziałach!.1) grafiki'użytkowej i kultury książek, z warsztata
mi - drukarskim.;’litcgrafieznym,• introligatorskim, 2) wnętrza
'mieszkalnego i użyteczności publicznej. Warsztaty! stolarski,
tkacki, /metalowy i ceramiczny, J) wydział teatralny z warsztatem
kukiełkarskim i.scen graficzny*?,- 4/ wydział malarstwa ar chi tek-,
fonicznego, z prac owni mil • malarstwu ?ciinnego, witrażu i nozajki
oraz konserwacji i restauracji zabytklw.

‘

Warsztaty uruchomi ona są części owe.Konieczni a potrzebno
- -

: - .

.

,

■- u. r»u*

”■ ■ —

"■*; y

,

n-

żaku-

książek,

na-

dokończenia remontu tu^ynkn

normlaymi stulani. prcwals'J
kłkaiAkbn.sł'mio: rc^?
błSy
rclotnlozl 1 gSr 1^!,
Sla “łow zakresie rysunku, trafiki u-Mkm^-i

^sztamc^yryah

<’*aU wnjta* aklePW=łl. ZorgLiS^ak £*o“y kk?^
<J

•

UJXC’A • u/Vfcl,p

wielkie za°e|łcóel“w stk-.1^*?"ludziach i naLly tak
CIJ Stolica nadratiaó au«£ 5
Sadzająca
azM^he^^atxukiiu.liulz.:<?Le go,

"

wysiłkom niedostatek wy-

“

I •

kjY- oz-ci
»T
'7'i
^au duraczą

~

v só .
wv? państwowym
teatrze -a.t skin ™ r---„
~
- -amim, w p^erwsgfi
,1-4'
6
—-ntci j edna-r •■■ z na twiiik^^r^h

T? ua'i ,
ń'.^-’- o:t$ akademia żałobnaEtworęc.h" mi;4;thst^tGX91e
—
oraz' li^źue "-r)rT* - -h r^ńtPJ?'Ący3 spr=£aQ^,T^hz
łegh-.
£-’cn.. urdy-srtów, sxXagpW' zw.af.-

.--onaącoc.ziennaj odbudowy zanotujemy
Tj.,
ń? kixka taktów, kilka cyfr . rbremisów" -eap.ę i zakres dokonywanych

nei .przyłączono^^ rVwych ^^4^-3ki^ al<zCi tolef-nicz---- _

opłacony wytężonym nakłtd -/ Vwielki sukcesjudziły w wymięli--ĄY-m mi-si kir
^^Ytniczno -ar&gpr.-t
Uzó tatejl pr-,wiz'21 k‘‘ *•*•* ,Wl7e/ if*

:-' ,

r°niatowaklagb’Jkół' *5?t»n‘&r‘ “’, z . ”"■-J z l<n m::s-ta
. wyfindzęnych frz<seł m irt(>.v; Jva
?ocho3z wraków
na wy.rzezu pr.-.nkim, 3k-1 zabrany* bńzil dc ®^*”v 3»ot

,<*u przy
ŁłSskieie3dSl4r*t lE+5emont p“2^triwego CTa_
W. Centralny

‘ azony Jwot^UłSzS^jaJSrowy^n^l? «®»» SaI«ów war;_
lejowego węzła Warszawskiemu

5

dla. niiun Odbudowy Kno

wano ruiny konśtrukor^no.ra^£i£Zieako;vski 9 J Pdr ement odzonogo w oza^o Powstaniu0ObscnŁ"pr?wad^n3 W?Lr^ażniJ UGzko“
Y^uz^nj jesc remont wnętrz,

^wiŚ^Łlkib: Sńi i
CJ11 r

.
'p -nWpa r- in-r 4pq4.
n„ +
** ■ ' r*’nnot o-r^se r-,->. 4

'r,
•• o
-•-^-ci ±-J4.’0Af3

'
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ul.Sobieskiego (droga na Wilanów), tcozy się naprawa nawierzeh-_
ni przy ulicy Grójeckioj., Targowej; położono nowe ęawi/irzKohnie '
przy Alei 5-go Maja i Poniatowskiego.
;

Warszawa ekshumuje

Mija rok i ósmy miesiąc od chwili wyzwolenia
Warszawy z pod niemieckiej okupacji, a Stolica'
Polski wciąż pkshumujo zwłoki i prochy swoich •
bphatorów i reję czynników.

.
W sierpniu na NoweIhpkach, przy kościele św. Augustyna,
na terenie położonym w wielki^ obszarze peghettowskioj pustyni
kamiemis-tcj wykryto w ^grruzraoi^Twal^onej kamienicy nawę miejsce •_
kaź ni wypełniano prochami ty-n, których zamordowali Niemcy. .
W r.l9łt tutaj UńknnjwMnro egzekuoyj nu wiWjiiA^on-R^ialc^ &
mienicę'późni® j spal nc dla zatarcia ńlalrw. Na miejscu tycO^eokoło ośmiu tyuięcy ludzi.
Ekipa Polskiego Czerwonego Krzyża, która dotarła de
tugę przypadkowo odkrytego .miej sca straceń, zastała grupę wyrost-^ków, prze siewających prochy, w poszukiwaniu pozostałych kasłrbow^-^'
noóoi. Taki był Hal, po którym wykryte miejsce sAoo^zynkit mę*csenników Worwmuwy, ,rh-ajnn^--z?rJd>ó'o<-ne’ świ<yt<kxnizką praktyką
^dnio^ał^-nrr wyrnstków.
p
.
■;
j

Na zwaliskach dawnego gimnazjum im.Królowej Jadwigi
yrzy zbiegu Alej Ujazdowskich i Pl*acu Trzech Krzyży spoczywają
■dotąd p:. i gruzami b hatorWo T wotaniro^jmrazcwvnkłeg-o-.W-miarę
wywo-żeni i gruzu_- robotnicy zbliżają- się 'd« miejsc, w których
ómi ord za skoczył.? uczestników walki*
W drugiej ;.ełowii rfierpnia—^lko-pane pierwsze dwa__ *ł a; P iWro-Micli' Inkij-ennane j , w skutek^^rejLU-^
,

knJW-W*

.

♦

.

Oba ciała przewieziono na Wciski cmentarz Powstańców,
gdzie apCcznĄ w nogi «ch obok kolegów. .
'

